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1 JOHDANTO 

Turvallisuus on ydinenergian käytön tärkein edellytys. Ydinenergialain 7 a §:n mukaan 

ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin 

toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava 

toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan 

kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. 

Ydinvoimalaitosten turvallisuuden nähdään koostuvan hyvän suunnittelun, turvallisen 

käytön ja ihmisten toiminnan monimutkaisesta yhteisvaikutuksesta. Kokemus on osoittanut, 

että keskittyminen vain yhteen osa-alueeseen on tehotonta ja voi olla harhaanjohtavaa. 

Vaikka on olemassa yhteisymmärrys niistä ominaisuuksista, joista turvallisuus koostuu, 

haasteena on näiden ominaisuuksien mittaaminen. (IAEA 2000, 1) 

Turvallisuustasojen seuraamiseksi on olemassa parametreja, joiden kehitystä pystytään 

mittaamaan ja jotka antavat hyödyllistä tietoa ydinvoimalaitoksen käytön turvallisuuden 

suorituskyvystä tiettynä ajanhetkenä. Näitä mittareita nimitetään tunnusluvuiksi eli 

indikaattoreiksi. Tunnuslukujen antama tieto auttaa laitoksen käytöstä vastaavaa tahoa 

parantamaan laitosten turvallisuutta ja laitosta valvovaa viranomaista kohdentamaan 

paremmin valvontatyötään.  

Suomessa ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta kuuluu Säteilyturvakeskukselle. 

STUK on vuodesta 1995 lähtien kehittänyt ja ylläpitänyt omaa ydinvoimalaitosten 

turvallisuuden tunnuslukujärjestelmäänsä. Tunnuslukujärjestelmä on kehitetty 

täydentämään valvonnan ja tarkastusten tuottamaa tietoa. Tunnuslukujen avulla voidaan 

osoittaa seurattavien turvallisuustekijöiden säilyminen halutulla tasolla tai saada viitteitä 

niiden mahdollisista muutoksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. (YTV 4.1.2 2015) 

STUKin nykyinen tunnuslukujärjestelmä on kehitetty aikana, jolloin Suomessa toimi neljä 

kaupallista ydinreaktoria; kaksi Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa, ja VTT:n tutkimusreaktori 

Otaniemessä. Tällä hetkellä TVO on jättänyt käyttölupahakemuksen Olkiluoto 3:sta ja 

Fennovoima on hakenut rakentamislupaa Hanhikivi 1:stä. Nykyisten ja rakenteilla olevien 

ydinvoimaloiden lisäksi Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos tarvitsee 

tulevaisuudessa valvontaa. STUKin valvontatyön lisääntyessä ja valvottavien kohteiden 
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monipuolistuessa onkin ajankohtaista tarkastella valvontatyökalujen soveltuvuutta ja 

tarkoituksen mukaisuutta.    

Tämä diplomityö on osa kehitystyötä, jonka tarkoituksena on käydä läpi STUKin nykyinen 

tunnuslukujärjestelmä ja kartoittaa sen tarvitsemat muutos- ja päivitystarpeet, jotta 

tunnuslukujärjestelmä tukisi paremmin Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvontaosaston 

(YMO) ja Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) valvontaa, raportointia ja 

tarkastustoiminnan ohjausta.  

Diplomityössä kootaan yhteen tunnuslukujärjestelmää koskevia kehitysideoita, joita 

kerätään haastattelemalla järjestelmän parissa työskentelevää STUKin henkilöstöä ja 

luvanhaltijoiden edustajia sekä selvittämällä parhaat käytännöt ulkomailta. Kehitysideoiden 

pohjalta esitetään muutosehdotuksia nykyisiin tunnuslukuihin, järjestelmän rakenteeseen ja 

yleisiin toimintatapoihin. Työssä esitetyt muutosehdotukset ovat diplomityöntekijän omia, 

eivätkä sido STUKia toimimaan niiden mukaan. 

Työn toisessa luvussa käsitellään ydinvoimalaitosten turvallisuuden muodostumista, 

valvontaa ja valvonnan tavoitteita. Kolmannessa luvussa käydään läpi turvallisuuden 

tunnuslukujen tarkoitus, ominaisuuksia ja niiden käyttöön liittyviä riskejä. Neljännessä 

luvussa esitellään STUKin nykyistä tunnuslukujärjestelmää.  

Viidennessä luvussa esitellään yleisesti TVO:n ja Fortumin tunnuslukujärjestelmät. Luvussa 

kuusi käsitellään ulkomaisten järjestöjen ja viranomaisten käyttämiä tunnuslukujärjestelmiä 

ja niiden soveltamista valvonta- ja tarkastustoiminnassa. Seitsemännessä luvussa käsitellään 

nykyisen tunnuslukujärjestelmän kehittämistä ja haastatteluissa esiin nousseita 

kehitysajatuksia sekä parannusta vaativia asioita. 

Kahdeksannessa luvussa esitellään tunnuslukujärjestelmälle kehitetty uusi runko ja sen 

rakenne. Yhdeksännessä luvussa käydään läpi tunnuslukujärjestelmään kehitettyjä 

tunnuslukuja. Lisäksi selvennetään vanhojen ja uusien tunnuslukujen sijoittumista uuteen 

järjestelmään. Kymmenennessä luvussa käsitellään, kuinka luvanhaltijoiden organisaation 

toimintaa voitaisiin seurata tunnuslukujärjestelmän kautta. 
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2 YDINVOIMALAITOSTEN TURVALLISUUS 

Ydinvoimalaitosten turvallisuus on laaja ja monimutkainen käsite. Turvallisuuden 

varmistaminen vaatii kattavaa ja jatkuvaa valvonta- ja tarkastustoimintaa, jonka tukena ja 

yhtenä tietolähteenä voidaan käyttää tunnuslukuja. Tässä kappaleessa esitellään 

ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvontaa, ydinturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja 

valvonnan tavoitteita. 

2.1 STUK 

STUK eli Säteilyturvakeskus on alun perin vuonna 1958 perustettu ydinenergian käytön 

turvallisuutta valvova viranomainen. STUKin tehtävänä on huolehtia turva- ja 

valmiusjärjestelyjen valvonnasta sekä ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisesta 

ydinenergian käytön valvonnasta. STUK on toiminnallaan varmistamassa, että ydinenergian 

käyttäminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 

STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset 

turvallisuusvaatimukset ja varmistaa riippumattomalla valvonnalla, että energiaa tuottavat 

voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan 

säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden 

uudelleenarviointiin. Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, 

ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). 

Varmistaakseen ydinlaitosten turvallisuuden STUK valvoo ydinlaitoksia niiden 

suunnittelusta aina käytöstä poistoon asti. Valvonta koskee niin teknistä toimintakuntoa kuin 

organisaatioidenkin toimintaa sekä ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä. Valvonnan kohteina 

ovat muun muassa käyttötapahtumat, vuosihuollot, ikääntymisen hallinta, 

säteilyturvallisuus, valmius- ja turvajärjestelyt, henkilökunnan pätevyys ja koulutus sekä 

johtamis- ja laadunhallintajärjestelmät. (STUK 2015a) 

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. Luvanhaltijan 

velvollisuutena on huolehtia sellaisista turva- ja valmiusjärjestelyistä ja muista 

ydinvahinkojen rajoittamiseksi tarpeellisista järjestelyistä, jotka eivät kuulu viranomaisille.  

STUK varmistaa valvonnallaan luvanhaltijan kantavan vastuunsa. 
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2.2 Ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvonta 

Ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvonta on jatkuva prosessi. Valvonnan avulla 

varmistutaan, että ydinvoimalaitos suunnitellaan ja rakennetaan ja että sitä käytetään 

ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten ja STUKin antamien päätösten 

mukaisesti. (YTV 4.1.2 2015) Ennen ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittamista on 

luvanhakijan haettava valtioneuvoston periaatepäätöstä ja sen jälkeen vasta 

rakentamislupaa. 

Periaatepäätöksen jälkeen on ennen laitoksen rakentamiseen ryhtymistä haettava ja saatava 

valtioneuvostolta lupa ydinlaitoksen rakentamiseen. Rakentamisluvan yhteydessä on hakijan 

osoitettava, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot. 

Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset esitetään ydinenergialain 18 ja 19 §:ssä. (STUK 

2015d) 

STUK antaa rakentamislupahakemuksesta lausunnon, johon liitetään turvallisuusarvio. 

Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää arviosta 

ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden 

asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot. Turvallisuusarviossaan STUK ottaa kantaa siihen, 

onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden 

osalta. (STUK 2015d) 

STUK valvoo ydinlaitosten rakentamista rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) 

avulla. Tarkastusohjelman tavoitteena on todentaa, että rakentamisluvan haltijan toiminnot 

varmistavat laadukkaan rakentamisen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisen toteutuksen 

säädöksiä ja viranomaispäätöksiä noudattaen.  (YVL A.1 2013) 

RTO-ohjelmassa arvioidaan ja valvotaan erityisesti (YVL A.1 2013): 

– Luvanhaltijan toimintaa kokonaisuutena laitoksen rakentamiseksi 

– Laitoksen toteutukseen käytettäviä yksityiskohtaisia menettelyjä eri tekniikan 

alueilla 

– Turvallisuusasioiden käsittelyä ja turvallisuuden huomioon ottamisesta 

johtamismenettelyissä 

– Luvanhaltijan asiantuntemusta ja asiantuntemuksen käyttöä 
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– Laadunhallintaa ja -ohjausta 

Ydinlaitoksen käyttölupaa haetaan valtioneuvostolta. Luvan hakemista ja käsittelyä 

koskevat yksityiskohtaiset menettelyt esitetään ydinenergialaissa ja -asetuksessa. Suomessa 

ydinlaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. Luvan kestoa harkittaessa 

kiinnitetään huomiota erityisesti turvallisuuden varmistamiseen ja toiminnan arvioituun 

kestoon. STUK voi keskeyttää ydinvoimalaitoksen käytön, mikäli turvallisuuden 

varmistaminen sitä edellyttää. (STUK 2015e) 

Ydinenergialain 20 §:ssä esitetään käyttöluvan myöntämisen yleiset edellytykset sekä 

vaatimus, että ydinlaitoksen käyttämiseen ei saa ryhtyä siihen myönnetyn luvan perusteella 

ennen kuin STUK on todennut, että: 

 Ydinlaitos täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset 

 Turvajärjestelyt sekä valmiusjärjestelyt ovat riittävät 

 Ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellinen valvonta on asianmukaisesti 

järjestetty 

 Ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on järjestetty 

siitä säädetyllä tavalla. 

Ja TEM:in on todettava, että varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin on järjestetty 7 

luvun säännösten mukaisesti. (YVL A.1 2013) 

Käytössä olevan ydinlaitoksen käyttöluvan uusinnassa on noudatettava vastaavaa 

menettelyä kuin haettaessa käyttölupaa uudelle ydinlaitokselle. Käyttöluvan uusimiseen 

sisältyy aina laitoksen määräaikainen turvallisuusarviointi. (YVL A.1 2013) Mikäli 

käyttölupa annetaan pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuotta, tehdään käyttölupajakson aikana 

määräaikainen turvallisuusarviointi. Turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan 

uusinnan yhteydessä tehtävää arviointia. Arvioinneissa selvitetään laitoksen tilaa 

huomioiden erityisesti laitoksen ja sen laitteiden ja rakenteiden ikääntymisen vaikutus. 

Lisäksi arvioidaan laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen turvallisen käytön 

jatkamiselle. (STUK 2015f) 
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Käytössä olevien ydinlaitosten turvallisuuden valvontaan kuuluu STUKin tekemiä 

viranomaistarkastuksia ja valvontaa, jotka voidaan jakaa seuraaviin neljään ryhmään (YVL 

A.1 2013): 

– Määräajoin toistettavat tarkastukset, jotka STUK on määritellyt ja kirjannut 

laitoskohtaiseen käytön tarkastusohjelmaan (KTO) 

– YVL-ohjeiden edellyttämät STUKin tarkastukset, joita luvanhaltija on velvollinen 

pyytämään ydinlaitoksella tehtävien toimenpiteiden yhteydessä tai jotka STUK tekee 

oman harkintansa perusteella 

– Paikallistarkastajien suorittama valvonta 

– Turvallisuuden arviointi käyttökokemusten ja turvallisuustutkimusten sekä muun 

käyttöluvan myöntämisen jälkeen saadun tiedon pohjalta. 

Pääosa RTO- ja KTO-ohjelmien tarkastuksista suunnitellaan ennalta tarkastusohjelmien 

mukaisesti tai tiedossa olevien tarkastuskohteiden perusteella. Ohjelmiin sisältymättömiä 

tarkastuksia tehdään erikseen päätettäessä muun muassa käyttötapahtumien seurauksena tai 

havaittaessa epätyydyttävä tilanne luvanhaltijan toiminnassa. (YTV 4.1.2 2015) 

Tarkastusten ja valvonnan avulla STUK varmistuu siitä, että luvanhaltijan ja sen 

alihankkijoiden toimintaedellytykset ja toiminta sekä ydinvoimalaitos ja sen järjestelmät, 

rakenteet sekä laitteet täyttävät suunnitteluperusteidensa mukaiset turvallisuusvaatimukset. 

STUKin valvonta ja tarkastukset kohdentuvat kuvassa 1 esitetyillä alueille. Valvonta ja 

tarkastukset muodostuvat asiakirjatarkastuksista, paikallistarkastajien päivittäisestä 

valvonnasta laitospaikoilla, erityyppisistä laitospaikalla tai toimittajien luona tehtävistä 

tarkastuksista sekä muusta kanssakäymisestä (kuten kokoukset) valvottavien kanssa. (YTV 

4.1.2 2015) 
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Kuva 1. STUKin ydinturvallisuusvalvonnan tehtävät. (YTV 4.1.2 2015) 

 

Valvonnan ja tarkastustoiminnan tuloksia, havaintoja luvanhaltijan toiminnasta sekä muuta 

(mm. luvanhaltijoiden toimittamaa) tietoa laitoksen turvallisuudesta saadaan ja tarkastellaan 

YTO:lla useissa eri prosesseissa ja yhteyksissä. Syötteitä laitoksen turvallisuudesta ja sitä 

käyttävän tai käyttöä suunnittelevan organisaation toiminnasta tuottavat esimerkiksi (YTV 

4.1.2 2015): 

– Paikallistarkastajien valvonta ja viikkoraportit STUKin osastoille  

– Asiakirjatarkastukset ja niiden tulokset      

– Valvontaprojektit sekä niiden säännölliset kokoukset ja raportointi  

– Säännöllisesti pidettävät toimistokokoukset, käyvien laitosten valvontakokoukset 

sekä uusien laitosten valvontakokoukset  

– Laitosmuutosprosessi ja niiden käsittelyä koskevat kokoukset  

– Käyttötapahtumat ja niiden käsittelyä koskevat kokoukset  

– KTO- ja RTO- tarkastukset ja niiden tuloksia koskevat kokoukset  

– Vuosihuoltojen valvonta ja vuosihuoltoja koskevat kokoukset sekä tarkastukset  

– Laitteiden ja rakenteiden viranomaistarkastukset  

– Säännöllisesti toimitettavat raportit, kokousmuistiot jne. 

– Turvallisuuden tunnusluvut  

Laitoksen turvallisuuden arvioinnin kattavan laadinnan kannalta on olennaista, että edellä 

mainitut syötteet hyödynnetään arviota koostettaessa kuvan 2 mukaisesti. Käyvien laitosten 
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ja uusien laitosten valvontakokoukset, projektien tilannepalaverit ja JORY-kokoukset 

toimivat havaintojen käsittelyfoorumeina. (YTV 4.1.2 2015) 

Kolmannesvuosittain pidetään teemavalvontakokous, jossa tuloksia arvioidaan, ja 

arvioinneista laaditaan kooste sekä tarkistetaan, että käynnistetyt toimenpiteet – sekä 

luvanhaltijan että STUKin – ovat riittävät. Riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon 

kohteen turvallisuusmerkitys ja siihen mahdollisesti välillisesti vaikuttavat seikat, kuten 

asian tekninen vaativuus tai monimutkaisuus, ainutkertaisuus tai ensikertaisuus. Tällä tavalla 

kokonaisturvallisuusarvion tulokset vaikuttavat takaisin niihin prosesseihin, joiden 

perusteella arviota laaditaan. (YTV 4.1.2 2015) 

 

Kuva 2. Kokonaisturvallisuusarvion muodostaminen. (YTV 4.1.2 2015) 

 

2.3 KTO-ohjelma 

Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan 

järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa 

turvallisuudesta. Käytön tarkastusohjelman runko muodostuu yhteensä 19 tarkastuksesta. 

Tarkastukset on jaoteltu lähtökohtaisesti joka vuosi tehtäviin tarkastuksiin ja joka toinen 

vuosi tehtäviin tarkastuksiin. Tarkastusohjelman kokonaisuutta arvioidaan valvontatyössä 

saatujen havaintojen ja kokemusten perusteella, ja mikäli on tarvetta voidaan 

tarkastusohjelman laajuutta ja kohdentamista harkita koko ohjelman tasolla. (YTV 4.6.2 

2015) 

KTO-ohjelman tarkastukset on lueteltu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. KTO-ohjelman tarkastukset. (YTV 4.6.2 2015) 

Vuosittain tehtävät tarkastukset: Joka toinen vuosi tehtävät tarkastukset: 

Johtamisjärjestelmä Henkilöresurssit ja osaaminen 

Laitoksen ylläpito Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri 

Säteilysuojelu Jätteiden loppusijoitustilat 

Turvajärjestelyt Kemia 

Turvallisuussuunnittelu Käyttökokemustoiminta 

Turvallisuustoiminnot Käyttötoiminta 

Valmiusjärjestelyt Palontorjunta 

Vuosihuolto PRA:n käyttö  

 Rakenteet ja rakennukset 

Voimalaitosjätteet 

Ydinmateriaalivalvonta 

 

Mikä tahansa KTO-tarkastus voidaan suorittaa myös ennalta ilmoittamattomana 

tarkastuksena, jolloin tarkastussuunnitelmaa ei toimiteta etukäteen luvanhaltijalle. Ennalta 

ilmoittamattoman tarkastuksen tarkoituksena on tosittaa luvanhaltijan toimintaa ja saada 

näyte luvanhalijan toiminnasta ja tilanteesta tiettynä hetkenä. (YTV 4.6.2 2015) 

2.4 Turvallisuusperiaatteet ydinvoimaloissa 

Ydin- ja säteilyturvallisuus kattaa turvallisuuden, turva- ja valmiusjärjestelyt ja 

ydinmateriaalivalvonnan ydinenergian käytön kaikissa eri vaiheissa. Näitä kaikkia tarvitaan 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisen tavoitteen tarkoituksena on suojella ihmisiä, 

yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia ionisoivan säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

(YVL A.1 2013) 

Turvallisuustavoite toteutuu parhaiten, kun onnettomuudet ehkäistään tehokkaasti ja niiden 

säteilyvaikutukset rajoitetaan mahdollisimman pieniksi.  Ydinvoimalaitoksen suunnittelussa 

ja käytössä onnettomuuksien estäminen on ensisijainen turvallisuustavoite. Tästä huolimatta 
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myös onnettomuuksiin tulee varautua ja niiden haittavaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään 

eri tavoin. (Sandberg 2013, 91) 

Ydinvoimalan tärkeimmät turvallisuustoiminnot ovat: reaktorin pysäyttäminen ja 

alikriittisenä pitäminen, pysäytetyssä reaktorissa kehittyvän jälkilämmön siirtäminen 

lopulliseen lämpönieluun ja radioaktiivisten aineiden leviämisen estäminen. 

Turvallisuustoiminnoilla tarkoitetaan turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 

toimintoja ydinvoimalaitoksella. (Sandberg 2013, 56) 

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa sovelletaan myös periaatteita, joiden avulla 

varmistetaan, että turvallisuuden kannalta tärkeät toiminnot tapahtuvat luotettavasti 

onnettomuuksien estämiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.  Näitä periaatteita ovat 

rinnakkaisperiaate, erotteluperiaate, eri toimintaperiaatteiden käyttö, turvallisen tilan 

periaate ja turvallisuustoimintojen automaattinen käynnistyminen. (Sandberg 2013, 102).. 

Turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi ydinvoimalaitokset rakennetaan hyväksi todettuja 

turvallisuusperiaatteita noudattaen. Näistä tärkeimmät ovat moninkertaisten 

leviämisesteiden käyttö ja syvyyssuuntainen puolustus. Syvyyssuuntaisella puolustuksella 

tarkoitetaan turvallisuuden varmistamista usealla peräkkäisellä, toisiaan varmentavalla 

toiminnallisella ja rakenteellisella tasolla. Moninkertaisten esteiden järjestäminen 

radioaktiivisten aineiden ja ympäristön välille on yksi ydinturvallisuuden keskeisiä 

periaatteita ja samalla syvyyspuolustuksen rakenteellinen ilmentymä.  

2.4.1 Moninkertaiset leviämisesteet 

Moninkertaisilla esteillä polttoaineen ja ympäristön välillä pyritään estämään 

radioaktiivisten aineiden vapautuminen. Kuvassa 3 näkyy esteiden sijoittuminen toisiinsa 

nähden.  



20 

 

  

 

Kuva 3. Leviämisesteiden sijoittuminen toisiinsa nähden. (STUK 2008, 2) 

Ensimmäinen este on itse ydinpolttoaine. Normaalikäytön aikana pääosa fissiotuotteista on 

kiinteää ja pysyy osana keraamista polttoainemateriaalia. Pieni osa kaasumaisista 

fissiotuotteista tihkuu ulos polttoaineesta, mutta jää kuitenkin polttoainesauvan tiiviin 

suojakuoren sisään. (STUK 2008, 3-4) 

Toinen este on jäähdytyspiirin seinämä, joka pitää sisällään jäähdytysveteen joutuvat 

radioaktiiviset aineet. Jäähdytysvedestä radioaktiiviset aineet kerätään jäähdytteen  

puhdistus- tai kaasujenkäsittelyjärjestelmän suodattimiin ja tarvittaessa käsitellään 

ydinjätteenä. (STUK 2008, 4) Kolmas este on reaktorin jäähdytyspiiriä ympäröivä 

paineenkestävä ja kaasutiivis suojarakennus. Sen tehtävä on pitää sisällään jäähdytyspiirin 

vaurioituessa vapautuva radioaktiivisia aineita sisältävä höyry ja vesi. Neljäs este on 

varsinaista suojarakennusta ympäröivä ulompi suojarakennus tai reaktorirakennus. (STUK 

2008, 4) 
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2.4.2 Syvyyssuuntainen puolustus 

Turvallisuuden varmistaminen reaktorivaurioiden ja säteilyn haitallisten vaikutusten 

estämiseksi tapahtuu usealla peräkkäisellä, toisiaan varmentavalla toiminnallisella ja 

rakenteellisella tasolla. Tätä toimintatapaa sanotaan syvyyssuuntaiseksi 

turvallisuusajatteluksi tai syvyyspuolustusperiaatteeksi (defence in depth). Turvallisuuden 

varmistamisessa voidaan erottaa ennalta ehkäisevä, suojaava ja lieventävä taso. (Sandberg 

2013, 101) 

Ennaltaehkäisevän tason tavoitteena on estää poikkeamat laitoksen normaalista käyttötilasta. 

Tämän takia laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asennuksessa ja huollossa sekä 

laitoksen käyttötoiminnassa sovelletaan korkeita laatuvaatimuksia. (Sandberg 2013, 101) 

Ennaltaehkäisevää tasoa voidaan nimittää myös ensimmäiseksi tasoksi. 

Suojaavalla tasolla tarkoitetaan sitä, että laitoksen huolellisesta suunnittelusta ja käytöstä 

huolimatta varaudutaan käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien mahdollisuuteen järjestelmin, 

joiden tehtävänä on havaita häiriöt ja estää niiden kehittyminen onnettomuudeksi. Erityisen 

tärkeää on varmistaa reaktorin pysäytys, reaktorisydämen jäähdytys sekä jälkilämmön poisto 

ja siten säilyttää ensimmäisen leviämisesteen (polttoaineen suojakuoren) eheys riittävän 

hyvin. (Sandberg 2013, 101) Käyttöhäiriöiden seurauksilta suojaavaa tasoa voidaan nimittää 

myös toiseksi tasoksi. 

Lieventävällä eli kolmannella tasolla on varauduttava onnettomuuksiin sellaisin luotettavin 

järjestelmin, jotka käynnistyvät automaattisesti onnettomuustilanteen syntyessä, suojaavat 

radioaktiivisten aineiden leviämistä pidättäviä esteitä ja estävät vakavien 

polttoainevaurioiden syntymisen oletetuissa onnettomuuksissa ja oletettujen 

onnettomuuksien laajennuksissa sekä estävät onnettomuuden kehittymisen vakavaksi 

onnettomuudeksi. Kolmas taso on jaettava tasoihin 3a ja 3b. 

a) Tasolla 3a tavoitteena on hallita yksittäisistä alkutapahtumista ja niiden 

seurausvaikutuksista johtuvia oletettuja onnettomuuksia (luokka 1 ja luokka 2) 

radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi. 

b) Tasolla 3b tavoitteena on hallita oletettujen onnettomuuksien laajennuksia, joilla 

tarkoitetaan 
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– Odotettavissa olevia käyttöhäiriöitä ja luokan 1 oletettuja onnettomuuksia, 

joiden yhteydessä ilmenee yhteisvika ao. tapahtuman hallintaan 

suunnitellussa järjestelmässä 

– Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin perusteella valittuja 

vikayhdistelmiä 

– Epätodennäköisiä, mutta kuitenkin mahdolliseksi oletettuja, harvinaisia 

ulkoisia tapahtumia, esimerkiksi harvinaisia sääilmiöitä tai suuren 

lentokoneen törmäystä.  

Luokkaan 1 kuuluvat onnettomuudet, joiden voidaan olettaa esiintyvän harvemmin kuin 

kerran sadassa käyttövuodessa, mutta vähintään kerran tuhannessa käyttövuodessa. 

Luokkaan 2 kuuluvat onnettomuudet, joiden voidaan olettaa esiintyvän harvemmin kuin 

kerran tuhannessa käyttövuodessa. (YVL B.1 2013) 

Edellä esitettyjen periaatteiden mukaan toimivalla laitoksella ympäristön kannalta vakavan 

onnettomuuden mahdollisuus on erittäin pieni. Vakavaan onnettomuuteen kuitenkin 

varaudutaan erilaisilla onnettomuudenhallintamenetelmillä sekä valmius- ja 

pelastusjärjestelyillä. (Sandberg 2013, 101) 

Onnettomuudenhallintamenetelmät käsitetään syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun 

neljäntenä tasona ja valmius- ja pelastusjärjestelyt viidentenä tasona.  Neljännen tason 

tavoitteena on lieventää vakavan reaktorionnettomuuden seurauksia siten, että varmistetaan 

suojarakennuksen eheys ja tiiviys niin, että vakaville onnettomuuksille asetetut päästön raja-

arvot eivät ylity. (YVL B.1 2013) Viidennen tason tarkoitus on varautua huolehtimaan 

väestöön kohdistuvien säteilyvaikutusten rajoittamisesta valmiusjärjestelyin tilanteessa, 

jossa laitokselta pääsee huomattavia määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön. (YVL B.1 

2013) 

Edellä esitettyjen toiminnallisten tasojen lisäksi syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu pitää 

sisällään radioaktiivisten aineiden peräkkäisten leviämisesteiden periaatteen sekä useita 

hyvän suunnittelun ja laadunhallinnan periaatteita. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, 

jolla leviämisesteiden toiminta ja rakenteellinen eheys pyritään turvaamaan kaikissa 

tilanteissa. (Sandberg 2013, 101) 
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2.5 Turvallisuuden tavoitteet 

STUKin tehtävänä ydinturvallisuusvalvonnassa on varmistaa, että ydinenergian käyttöä 

varten on olemassa riittävät vaatimukset ja että ydinenergiaa käytetään näitä vaatimuksia 

noudattaen. Valvonnan tavoitteena on ydinlaitosten turvallisuuden varmistaminen siten, että 

laitosten käytöstä ei aiheudu työntekijöiden tai ympäristön väestön terveyttä vaarantavia 

säteilyhaittoja eikä muuta vahinkoa ympäristölle ja omaisuudelle. Tavoitteena on myös 

ylläpitää kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan. (STUK 2015a) 

Ydinvoimalaitosten valvonnan keskeiset tavoitteet kuvataan STM:n ja STUKin välisessä 

tulossopimuksessa toiminnan vaikuttavuutta koskevassa osiossa. Toimintaa ohjaavat pitkän 

aikavälin pysyvät tavoitteet sekä vuosittain asetettavat tulostavoitteet, jotka liittyvät 

rakenteilla tai suunnitteilla olevan ydinvoimalaitoksen työn vaiheeseen tai käytössä olevien 

laitosten valvontaan. Tulostavoitteet otetaan huomioon osaston tulossuunnitelmassa ja 

kuvataan yksityiskohtaisemmin tulossuunnitelman liitteenä olevissa ydinlaitoskohtaisissa ja 

yksikkökohtaisissa valvontasuunnitelmissa. (YTV 4.1.2 2015) 

Kuvassa 4 on esitettynä STUKin strategian vaikutus valvontaprosessin kokonaiskulkuun. 

 

Kuva 4. STUKin strategian vaikuttaminen valvontaprosessin kokonaiskulkuun. (YTV 4.1.2 2015) 

 

Ydinvoimalaitoksia koskevat deterministiset turvallisuusanalyysit ja 

todennäköisyysperusteiset riskianalyysit on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla ja niihin tehtävät 
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muutokset on hyväksytettävä STUKilla.  Analyysien avulla varmistutaan siitä, että 

ydinvoimalaitos on suunniteltu turvalliseksi ja että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Tämän 

todentamisessa deterministinen ja todennäköisyysperusteinen lähestymistapa täydentävät 

toisiaan. (YTV 4.1.2 2015) 

Todennäköisyysperusteisten riskianalyysien tarkastuksessa selvitetään analyysien tilanne 

seuraavien numeeristen suunnittelutavoitteiden suhteen (YTV 4.1.2 2015): 

– Sydänvauriotaajuuden odotusarvo on pienempi kuin 10–5 / vuosi, ja 

– Valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 10 §:ssä tarkoitetun raja-arvon ylittävän 

päästön taajuus on odotusarvoltaan pienempi kuin 5·10–7 / vuosi. 

Lisäksi STUKin ja STM:n ja myös YTO:n tulossopimuksessa on asetettu seuraavat 

tavoitteet valvonnan vaikuttavuudelle (YTV 4.1.2 2015): 

– Suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen 

vaikuttavia tapahtumia. 

– Ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että laitosten onnettomuusriski pitkällä 

aikavälillä pienenee tai pysyy ennallaan. 

– Suomalaisilla ydinlaitoksilla turvajärjestelyt estävät tehokkaasti ydinlaitoksen käyttöä 

ja turvallisuutta vahingoittavan tahallisen toiminnan. 

– Radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt ydinlaitoksista ympäristöön 

ovat pieniä. 

– Jokaisen ydinlaitostyöntekijän säteilyannos on henkilökohtaisen annosrajan 

alapuolella 

– Ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos alittaa molemmat 

ydinvoimalaitokset huomioon ottaen ohjeen YVL C.2 mukaisen enimmäisrajan 
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3 TURVALLISUUDEN TUNNUSLUVUT 

Tunnusluku eli indikaattori on tilastollinen mittari, jonka tarkoituksena on ilmaista tietoa 

yhtenä lukuarvona mahdollisimman selkeässä muodossa. Tässä kappaleessa syvennytään 

turvallisuuden tunnuslukuihin, niihin liittyvään taustatietoon ja mahdollisiin ominaisuuksiin, 

joita STUKin nykyinen tunnuslukujärjestelmä ei hyödynnä. Lisäksi kerrotaan tunnuslukujen 

tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvistä riskeistä. 

3.1 Turvallisuuden tunnusluvut 

Ydinvoimaloita valvovat viranomaiset seuraavat tarkasti valvonnassaan olevien laitosten 

turvallisuutta. Viranomaiset tarvitsevat tarkastustulosten ja muun valvonnan lisäksi 

tunnuslukuja antamaan tietoa turvallisuustasoista. (CSNI_CNRA, 9) Viranomaisten 

kehittämillä ydinlaitosturvallisuuden tunnusluvuilla pyritään kuvaamaan laitosten 

turvallisuustekijöitä. Tavoitteena on tunnistaa turvallisuuteen vaikuttavat puutteet 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin ydinvoimalaitoksen kuin myös luvanhaltijoiden 

ja STUKin toiminnassa sekä tunnistaa alueet, joilla toimintaa ja valvontaa on syytä tehostaa. 

(YTV 4.3.3 2014) 

Ydinlaitosturvallisuuden tunnuslukujen katsotaan kuvaavan ja mittaavan 

ydinvoimalaitosten valvonnan vaikuttavuutta. Vuosittain tehtävissä arvioissa tarkastellaan 

yksittäisten tunnuslukujen tai tunnuslukualueiden kehittymistä. Yhteenvetoja hyödynnetään 

yhdessä muiden arviointien ja tarkastushavaintojen kanssa ydinvoimalaitosten 

turvallisuuden arvioinnissa. (YTV 4.1.2 2015) Viranomaiskäytössä tunnusluvut helpottavat 

tiedon keräämistä, standardisointia ja sen tulkitsemista samalla tavalla kerrasta toiseen. 

Tunnuslukujärjestelmän käyttö tarjoaa viranomaiselle toisenlaisen tavan arvioida ja ratkaista 

suorituskyvyn arvioimiseen liittyviä kysymyksiä. (CSNI-CNRA 1998, 13) 

Toimivan tunnusluvun luominen ja määritteleminen vaativat usein perusteellista 

suunnittelua.  Indikaattorien määrittelyn haasteena on hyvinkin monimutkaisten asioiden 

yksinkertaistaminen siten, että olennainen tieto välittyy selkeässä ja helposti vertailtavassa 

muodossa. Indikaattoreiden määrittelemiseksi on listattu useita kriteereitä, joita 

indikaattorien tulee täyttää ollakseen mahdollisimman hyödyllisiä. Näiden kriteerien 

mukaan indikaattorien tulee yleisesti (Lonka et al 2004, 16): 
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– Olla tieteellisesti päteviä 

– Edustaa laajaa skaalaa erilaisia olosuhteita 

– Reagoida olosuhteiden vaihteluun 

– Olla relevantteja käyttäjille ja heijastella toiminnalle asetettuja tavoitteita 

– Perustua tarkkaan ja luotettavaan tietoon 

– Perustua tietoon, joka on saatavilla pidemmällä aikavälillä 

– Olla vertailtavia muiden alojen ja maiden käyttämiin indikaattoreihin 

– Olla kustannustehokkaita kerätä 

– Olla viestinnällisesti mielenkiintoisia 

– Olla yksiselitteisiä 

– Helposti ymmärrettäviä ja määrittelyltään läpinäkyviä 

– Kuvata toteutuneita trendejä 

– Auttaa tulevaisuuden ennustamisessa 

On hankala löytää indikaattoreita, jotka täyttäisivät kaikki tunnusluvuille asetetut kriteerit. 

Yksi yleinen ristiriita on se, että indikaattorijoukon tulisi olla kattava, mutta toisaalta 

mahdollisimman suppea. Päätöksentekijän on hankala hahmottaa indikaattorijoukkoa, joka 

on hyvin laaja. Toisaalta yhden indikaattorin avulla ei voida kuvata yksityiskohtaisesti 

monimutkaista systeemiä. (Lonka et al 2004, 16) 

Indikaattorien tulkinnan ja vertailtavuuden parantamiseksi on myös tärkeää, että pyritään 

käyttämään suhteutettuja indikaattoreita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

onnettomuuksien määrä eri laitoksissa on suhteutettu laitoksen työntekijämäärään tai 

tuotettuun tonnimäärään. Yleisesti indikaattoreita, joita ei ole suhteutettu, ei pitäisi käyttää 

vertailuun. (Lonka et al 2004, 17) 

Tunnuslukujen tehtävästä tulee ymmärtää myös se, että niiden ei ole tarkoitus toimia 

arvosteluasteikkona kuvaamaan, miten hyvin luvanhaltija tai valvova viranomainen on 

toiminnassaan onnistunut, vaan mitä asioita tulisi parantaa. Tunnuslukujen tärkein tehtävä 

onkin siis kertoa, mihin suuntaan tunnusluvulla kuvattu asia tai sen tila on menossa.  

3.2 Indikaattorityypit 

Yksittäisellä indikaattorilla voi olla erilaisia tehtäviä riippuen indikaattorijärjestelmälle 

asetetuista tavoitteista. Tämän vuoksi on kehitetty erilaisia malleja indikaattorien 
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luokittelemiseksi. Näillä luokittelumalleilla pyritään helpottamaan sen ymmärtämistä, mitä 

asioita eri indikaattorit kuvaavat ja miten niitä kannattaa päätöksenteossa hyödyntää. (Lonka 

et al 2004) 

Useat eri teollisuuden aloilla työskentelevät, turvallisuuteen keskittyneet organisaatiot ja 

järjestöt käyttävät jakoa ”seuraaviin” (englanniksi Lagging indicators) ja ”ennakoiviin” 

(englanniksi Leading indicators) indikaattoreihin. Ennakoivat indikaattorit arvioivat kohteen 

nykyistä tilaa säännöllisten ja systemaattisten tarkastusten avulla. Tarkastettavia kohteita 

voivat olla esimerkiksi paineastia, turvallisuusjärjestelmät, henkilöstön koulutus tai 

käyttötoiminta. Tarkastuksista kerätty tieto voi antaa merkkejä keskeisten 

turvallisuusjärjestelmien rapautumisesta. Seuraavat indikaattorit tulevat ajankohtaiseksi 

vasta, kun suunniteltu turvallisuustoiminto on pettänyt. (WSHC 2012, 7)  

Kuvassa 5 havainnollistetaan, kuinka seuraavat ja ennakoivat tunnusluvut sijoittuvat 

tapahtumien turvallisuusmerkitystä arvioitaessa. Kuva on tarkoitettu yleisesti 

prosessiteollisuuden käyttöön. 

 

Kuva 5. Seuraavien ja ennakoivien tunnuslukujen sijoittuminen tapahtumien turvallisuusmerkitystä 

arvioitaessa. Muokattu lähteestä (WSHC 2012, 7) 
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Kuvasta nähdään, että seuraavat indikaattorit eivät osallistu aktiivisesti valvonta- ja 

arviointityöhön, vaan ne tulevat käyttöön vasta kun jotain vakavampaa on päässyt käymään. 

Ennakoivia indikaattoreita tarvitaankin juuri sen takia, että pystytään mittaamaan ja 

arvioimaan turvallisuutta ennen onnettomuustilanteita. Sillä se, että laitoksella ei ole sattunut 

onnettomuuksia, ei tarkoita, että laitos olisi turvallinen. Laitoskohtaisten, sopivien 

ennakoivien indikaattorien löytäminen vaatii kuitenkin aikaa.  

Turvallisuutta valvottaessa on siis hyvä olla monipuolisesti sekä seuraavia että ennakoivia 

indikaattoreita. Tosin jako seuraaviin ja ennakoiviin indikaattoreihin voi olla välillä vaikeaa. 

Turvallisuusindikaattorit eivät yksinään riitä kuvaamaan ydinvoimalaitosten turvallisuutta, 

vaan ne ovat yksi työkalu sen arvioimiseen. Tunnuslukujen käytön tulee olla osana 

laajempaa valvontatyötä ja tunnuslukujen sekä valvontatyön tulee tukea toisiaan. 

Valvontatyö voi koostua laitostarkastuksista, tapahtumien tutkimisesta, dokumenttien 

tarkastuksista luvanhaltijan työntekijöiden haastatteluista jne. (CSNI-CNRA 2006, 15) 

3.3 Tunnuslukujärjestelmän käyttö osana turvallisuuden seurantaa 

Yksittäinen indikaattori on harvoin päätöksentekijälle riittävä. Indikaattoreita on valittava 

suurempi joukko monimutkaisen systeemin ymmärtämiseksi. Joukko indikaattoreita 

yhdessä muodostaa systemaattisen indikaattorijärjestelmän, joka kattaa myös toiminnot 

liittyen indikaattoritiedon keruuseen ja hyödyntämiseen Indikaattorijärjestelmä on 

hyödyllinen päätöksenteon tuki, mikäli se on selkeästi kytketty laajempaan turvallisuuden 

seuranta ja hallintajärjestelmään. (Lonka et al 2004, 17) 

 

Indikaattorit yksinään edustavat tietoa yksittäisistä asioista, kuten onnettomuuksien 

määrästä. Tämä tieto ei ole sinänsä hyödyllistä, vaan on tärkeätä integroida yksittäiset 

indikaattorit indikaattorijärjestelmäksi, jolloin eri indikaattorit yhdessä tarkasteltuina antavat 

ymmärrettävän kuvan kokonaistilanteesta. Siten indikaattoreiden toiminnallisuus ja 

hyödyllisyys ovat riippuvaisia myös turvallisuuden seurantajärjestelmän rakenteesta. (Lonka 

et al 2004, 19) 

Tunnuslukujärjestelmän rakentamisen lähtökohtana on aina tunnuslukujärjestelmän 

hyödyntämisen ja toiminnan tavoitteiden määrittely. Eräs kahtiajako on se, onko 

indikaattorien tehtävänä olemassa olevan turvallisuustason vai toimenpiteiden 
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vaikuttavuuden seuranta. Turvallisuustasolla viitataan vallitsevan tilanteen kuvaukseen ja 

indikaattorien tehtävä on tällöin kertoa systeemin nykytilasta ja kehitysnäkymistä. 

Vaikuttavuudella etsitään tietoa siitä, miten eri toimintatavat turvallisuustasoon vaikuttavat 

ja mihin voidaan ylipäätänsä vaikuttaa. Vaikuttavuuden seurannassa tähdätään selkeästi 

sellaisen tiedon tuottamiseen, joka auttaa suunnittelemaan uusia toimenpiteitä. (Lonka et al 

2004, 18) 

Indikaattorijärjestelmän rakentamisen yhtenä tärkeänä lähtökohtana on järjestelmän 

säilyttäminen mahdollisimman joustavana. Indikaattorijoukkoa on voitava muuttaa helposti 

tilanteen niin vaatiessa. On tärkeää, ettei indikaattoreita ole liikaa, jolloin on vaarana hukkua 

liialliseen tietomäärään. Liian pieni indikaattorijoukko taas johtaa hyvin kapeaan kuvaan 

toiminnasta, ja jokin oleellinen näkökulma turvallisuudesta voi jäädä seuraamatta. (Lonka et 

al 2004, 19) 

Olennainen osa indikaattorijärjestelmän rakentamista on sen kytkeminen kattavaan 

raportointi- ja tiedonkeruujärjestelmään, josta on hyötyä viranomaisten lisäksi myös 

teollisuudelle ja kuluttajille sekä kansainväliselle yleisölle. Viranomaisilla on tärkeä rooli 

tiedon välittämisessä kansallisesti teollisuudelle ja kuluttajille sekä toimia tiedonvälittäjänä 

kansainvälisesti eri maiden välisen vertailutiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 

Raportoinnissa on tärkeää huomioida kohdeyleisö. Joskus voi olla hyödyllistä tuottaa 

useampia raportteja kohderyhmittäin – esimerkiksi liikkeenjohdolle, asiantuntijoille ja 

yleisölle. (Lonka et al 2004, 20) 

Suurin osa yleisesti kerättävistä tiedoista keskittyy juuri turvallisuustason monitorointiin 

(esim. onnettomuuksien lukumäärä). Indikaattoriksi tällainen tieto muuttuu vasta sitten, kun 

tilastotietoja käyttäen vedetään esimerkiksi johtopäätöksiä nykyisestä tilanteesta tai 

ennustetaan tulevaisuutta. Usein tilastotiedoista nousee esiin muutama yksittäinen lukuarvo, 

jotka ovat strategisesti tärkeämpiä ja joita seurataan vuodesta toiseen johdonmukaisesti. 

(Lonka et al 2004, 20) 

3.4 Uudet ominaisuudet 

Tässä kohdassa esitellään tunnuslukujen raja-arvojen määrittelemistä, tunnuslukujen 

yhdistämistä ja trendianalyysin käyttämistä. Näitä ominaisuuksia ei ole tällä hetkellä 
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käytössä nykyisessä tunnuslukujärjestelmässä. Ominaisuuksien käyttöönottoa arvioidaan 

tarkemmin kappaleessa 8.  

3.4.1 Tunnusluvuille asetettavat tavoitteet ja raja-arvot 

Tunnuslukujen tulkinnasta on tehtävä mahdollisimman selkeää ja yhtenäistä, jotta 

virhetulkintoja syntyisi mahdollisimman vähän. Tunnuslukujen tulkintaa helpottamaan on 

hyvä asettaa tunnusluvulle tavoite- tai raja-arvo, johon tunnusluvun tulosta on hyvä verrata. 

Samoin on hyvä myös tiedostaa eroavaisuudet vertailtaessa erilaisten laitoskokonaisuuksien 

tunnuslukuja keskenään. (CSNI-CNRA 2006, 27) Tunnuslukujen tavoitteiden ja raja-

arvojen tulisi ottaa huomioon laitoskohtaiset eroavaisuudet, sillä erot laitoksen 

suunnittelussa, koossa ja käytössä vaikuttavat tunnuslukuihin.  

Tunnuslukujen tulkintaa helpottamaan niille asetetaan usein tavoite, joka tulee asettaa 

kokemuksen, analyysien tai olemassa olevien säädösten perusteella. Tavoitteella 

tarkoitetaan usein raja-arvoa, jonka ylitystä tai alitusta tavoitellaan. Raja-arvona voidaan 

käyttää myös esimerkiksi edellisen tarkastelujakson vastaavaa arvoa, lain asettamia rajoja 

tai yksinkertaisesti, ettei kyseistä tapahtumaa ilmene tarkastelujaksolla.  

Tavoitteiden tulisi olla mielekkäitä, saavutettavissa olevia, mutta ei kuitenkaan liian helposti 

saavutettavissa. Tavoitteiden tulee edistää ydinvoimalan turvallista käyttöä ja niiden tulisi 

olla saavutettavissa voimalaitoksen johdon ja henkilöstön toimenpiteillä. Tavoitteen ei tulisi 

olla liian helposti saavutettava, koska tällöin se ei ohjaa toiminnan parantamiseen, eikä niin 

ankara, että voimalaitoksen johto kokisi tavoitteiden olevan saavuttamattomissa. 

(CNRA/CSNI 2004, 45) Jos tavoitteet ovat liian helposti saavutettavia, ne eivät myöskään 

tuo lisäarvoa raja-arvojen käyttämiselle vaan pelkästään raja-arvon asettamisen vaivan. 

Tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan sovi kaikkiin tunnuslukuihin, esimerkiksi 

vuosihuollossa syntyvälle kokonaisannokselle. Kokonaisarvolla saadaan tehtyä ennuste, kun 

tunnetaan vuosihuollossa tehtävät työt, töiden arvioidut kestot ja työkohteiden 

annosnopeudet. Mutta huoltotyön venyessä laadun takaamiseksi tai ennakoimattomien 

huoltotöiden takia annosennuste saatetaan ylittää. Tällöin laitoksen hyvä huolto aiheuttaisi 

tavoitteen ylittämisen, joka johtaisi tunnusluvun huononemiseen. Yksittäisten henkilöiden 

lakisääteisiä kollektiivisia annoksia tulee kuitenkin noudattaa. 
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Jos tunnusluvulle on määritelty laissa tai asetuksissa raja-arvo, on se hyvä tuoda selkeästi 

ilmi tunnusluvun kuvaajassa tai muuta kautta, vaikkeivät raja-arvot olisi laajemmin 

käytössä. Laissa asetettujen rajojen esiin tuominen edistää järjestelmän läpinäkyvyyttä, 

koska rajojen noudattaminen on toiminnan edellytyksenä. 

Viranomaistahot, jotka käyttävät raja-arvoja turvallisuusvalvonnan työkaluna, käyttävät 

usein myös värikoodeja visualisoimaan tunnuslukujen tuloksia ja jaottelemaan laitoksia 

tulosten mukaan. Värikoodeja käytetään hyödyksi niin luvanhaltijoiden kanssa 

keskusteltaessa kuin suunniteltaessa omaa tarkastustoimintaa. (CNRA/CSNI 2006, 23) 

Värikoodien käyttö edellyttää tunnuslukujen arvojen tarkempaa määrittelemistä. 

Esimerkiksi NRC käyttää tunnusluvuilleen raja-arvoja, jotka on määritelty jokaiselle 

laitosyksikölle erikseen. Raja-arvot jaetaan kuvan 6 mukaisesti neljään luokkaan: vihreään, 

valkoiseen, keltaiseen ja punaiseen. Siirryttäessä vihreästä valkoisen ja keltaisen kautta 

punaiseen tunnusluvun turvallisuusmerkitys kasvaa. Turvallisuusmerkityksen kasvu selittyy 

heikenneen toimintakyvyn aiheuttamasta onnettomuusriskin kasvusta. (NRC 2015) 

 

Kuva 6. Värikoodien jako neljään eri luokkaan. Muokattu lähteestä (NRC 2015). 

NRC on määritellyt jokaisella tunnusluvulle oman tavoitearvonsa ja sen perusteella niin 

kutsutut turvallisuusmarginaalit, jonka raja-arvot määrittelevät kulmakivien värikoodit. 

Vihreä väri kertoo, että kaikki kulmakivelle asetetut tavoitteet on täytetty. Valkoinen kertoo, 

että kulmakiven tavoitteet on täytetty, mutta turvallisuusmarginaalissa on tapahtunut pieni 

lasku. Keltainen kertoo, että kulmakiven tavoitteet on täytetty, mutta 

turvallisuusmarginaalissa on tapahtunut kohtalainen lasku. Punainen väri kertoo, että 

kulmakiven alueella on tapahtunut merkittävä turvallisuusmarginaalin lasku.  (NRC 2015) 

3.4.2 Tunnuslukujen aggregointi 

Tunnuslukujen aggregointi tarkoittaa tunnuslukujen yhdistämistä yhdeksi arvoksi. 

Aggregointia voidaan käyttää osana hierarkkista tunnusluku-järjestelmää, kun halutaan 



32 

 

  

arvioida ylemmän tason tunnuslukujen arvoja alemman tason tunnuslukujen avulla. 

Aggregointi voidaan tehdä useammalla tapaa, joista kaikki tässä kappaleessa esitellyt tavat 

vaativat raja-arvojen ja värikoodien käyttämistä tunnuslukujen arvioimiseen (Saqib & 

Siddiqi 2007, 309): 

– Laskemalla keskiarvot  

– Laskemalla keskiarvot ja painottamalla huonoja tuloksia 

– Lineaarinen sovite tai interpolaatio 

Ensimmäisessä menetelmässä tunnusluvun arvot on jaoteltu luokkiin, samalla lailla kuin 

värikoodien kanssa joudutaan tekemään. Näille luokille annetaan sitten lukuarvo väliltä 0-3. 

Edellisessä kohdassa esitellyssä NRC:n mallissa vihreä voisi saada arvon 0, valkoinen 1, 

keltainen 2 ja punainen 3. Ylemmän tason tunnusluku saa arvon, kun lasketaan alempien 

tunnuslukujen keskiarvo käyttämällä edellä mainittuja lukuja.  (Saqib & Siddiqi 2007, 309) 

Toisessa menetelmässä toimitaan samalla tavalla kuin ensimmäisessä paitsi punaisten 

tunnuslukujen painoarvoa lisätään antamalla niille arvo 4. Siis tässä tapauksessa vihreä saa 

arvon 0, valkoinen 1, keltainen 2 ja punainen 4. Ylemmän tason tunnusluvun arvo saadaan 

sitten laskemalla keskiarvo näistä luvuista. (Saqib & Siddiqi 2007, 309) 

Kolmannessa esimerkissä muodostetaan lineaarinen suora tunnusluvulle asetettujen raja-

arvojen perusteella. Raja-arvojen välille muodostetaan suora tavoitteiden pohjalta ja suoran 

pisteet arvotetaan välille 0-100 neljään luokkaan. Eri luokkien pistemäärät voivat vaihdella 

tunnuslukujen tärkeyden mukaan. Alemman luokan tunnuslukujen pistemäärien avulla 

lasketaan keskiarvo ylemmän tason tunnusluvulle, joka luokitellaan käyttämällä sille 

määriteltyä suoraa, samaan tapaan kuin alemmilla tunnusluvuilla. (Saqib & Siddiqi 2007, 

309)  

 Kuvassa 7 on selvennetty suoran ja luokkien määräytymisestä. Luokkien jako noudattaa 

tunnusluvulle asetettuja raja-arvoja ja luokkien määrittelyyn käytettäviä tunnuslukuja 

voidaan säätää tunnusluvun ja tilanteen mukaan. 
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Kuva 7. Suoran ja pisterajojen määräytyminen. Muokattu lähteestä (Saqib & Siddiqi 2007, 309) 

 

Tunnuslukujen jaotteluun käytettävien raja-arvojen määrittelemiseen tarvitaan kokemusta 

tunnusluvun käytöksestä. Tässä tavassa tunnuslukujen luokitteluun käytettävät pisterajat 

vaikuttavat tunnuslukujen yhdistämisen tuloksiin, koska raja-arvojen määrittelemät välit 

toimivat eräänlaisina painokertoimina. (Saqib & Siddiqi 2007, 309)  

3.4.3 Trendianalyysi 

Tunnuslukujen arvot eivät ole staattisia ja niiden kehittymistä voidaan tutkia seuraamalla 

trendejä. Trendianalyysin tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman ajoissa merkkejä 

suoritusarvojen heikkenemisestä ja vähentämään aikaa, joka kuluu tunnusluvun trendin 

laskuun kääntymisen ja sen huomaamisen välillä. (CNRA/CSNI 2004, 46) Trendianalyysin 

pohjimmainen tarkoitus on tunnistaa mahdollisimman ajoissa merkit heikkenevästä 

suorituskyvystä, jotta pystyttäisiin suorittamaan korjaavia toimenpiteitä estämään tilanteen 

paheneminen. Tapahtuman arvioinnissa tulisi selvittää, mistä syystä epäsuotuisa trendi 

johtuu. (IAEA 2005, 8)  

On tärkeää tunnistaa nousevia, laskevia tai paikallaan pysyviä trendejä laitosten 

turvallisuudessa, toimintakyvyssä ja muilla osa-alueilla, sillä useissa STUKinkin 

seuraamissa tunnusluvuissa seuranta-aika on vuosi, jolloin tunnusluvun arvo on saattanut 

muuttua merkittävästi ennen seuraavaa tunnusluvun tarkastelukertaa.  
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Tunnuslukujen trendianalyysissä oletetaan, että peräkkäisten vuosien tunnusluvut eivät ole 

riippuvia toisistaan. Tämä ei kuitenkaan ole kaikilla tunnusluvuilla realistinen oletus, koska 

trenditestit voivat antaa vääriä tuloksia, jos peräkkäisten tunnuslukujen välillä on 

riippuvuutta. Mahdollinen riippuvuus pitää selvittää tai arvioida tapauskohtaisesti tuloksia 

tulkittaessa. (Viertävä 2007, 3) 

3.5 Tunnuslukuihin liittyvät riskit 

Uusia tunnuslukuja luotaessa ja olemassa olevia muutettaessa on huomioitava 

tunnuslukuihin liittyvät riskit. Riskit liittyvät tunnuslukujen tuottaman tiedon tulkitsemiseen, 

käyttämiseen ja niiden luotettavuuteen. Pahimmillaan riskit voivat johtaa onnettomuusriskin 

kasvamiseen, jos tunnuslukuja tulkitaan väärin, niiden tekemissä tehdään virheitä tai 

järjestelmältä odotetaan enemmän kuin se voi antaa. 

Tunnusluvut eivät ole turvassa manipuloinnilta, koska niiden antamat lukuarvot voivat 

vaikuttaa esimerkiksi yritysten työntekijöiden tulosbonuksiin tai huonojen tulosten pelätään 

antavan negatiivista huomiota tai johtavan epätoivottuihin toimenpiteisiin johdon, 

omistajien tai valvovan viranomaisen taholta. Se kelle tunnusluvut tuotetaan ja kuka niiden 

tuloksia seuraa, voi siis vaikuttaa tunnusluvun tekijään. Yksi mahdollisuus on, että 

indikaattorien raportointi eriytetään kohdeyleisön mukaan, mutta tässä on muistettava 

toiminnan läpinäkyvyys varsinkin viranomaisen toiminnassa. 

Samoin viranomaisen valvontatyöhön tarkoitetut tunnusluvut eivät välttämättä sovi 

omistajien tiedottamiseen tai päinvastoin. Omistajilla ja viranomaisilla voi olla keskenään 

tarvetta erilaiselle tiedolle ja eri lailla asetettuja tavoitteita, joiden toteennäyttämiseksi 

tarvitaan erilaisia indikaattoreita. Tämä pitää huomioida myös, jos viranomainen päätyy 

ottamaan luvanhaltijan indikaattoreita käyttöönsä.  

Indikaattoreiden luomiseen liittyy myös omat riskinsä. Indikaattoreita tehdessä voidaan 

työtaakan pienentämiseksi valita sellaisia indikaattoreita, joihin tarvittava tieto on helposti 

saatavissa. Tai jätetään pois sellaisia indikaattoreita, jotka ovat monimutkaisia ja siksi 

hankalia toteuttaa. Monimutkaisuus voi myös johtaa siihen, että asioita yksinkertaistetaan 

liikaa tai luullaan virheellisesti, että tehty tunnuslukujärjestelmä kattaa myös osa-alueita, 

joita järjestelmä ei todellisuudessa pysty valvomaan.  
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Tunnuslukuja tehdessä voidaan myös menettää paljon hyödyllistä ja oleellista tietoa. Tietoa 

menetetään, kun lukuarvoja summataan, lasketaan keskiarvoja tai käsitellään, niin että 

yksittäisten lukuarvojen sisältämä tieto häviää. Voidaan myös painottaa liikaa lyhyen 

tähtäimen kehitystä mittaavia indikaattoreita, jolloin unohdetaan pitkän aikavälin 

kehityskulkujen ennakointi. (Lonka et al 2004, 25). 

Tunnuslukujärjestelmää muokattaessa olisi syytä välttää muuttamasta tunnuslukujen 

määrittely- ja kirjaustapoja, jotta laitoksen käyttöhistorian aikaista dataa voitaisiin käyttää 

hyväksi trendien analyysiin. Jos tunnuslukujen määrittelyihin tai kirjaustapoihin tehdään 

muutoksia, muutoksista seuraavan hyödyn pitäisi olla suurempaa kuin se haitta, joka 

aiheutuu tunnusluvun käyttöhistoriatietojen menetyksestä. (Viertävä 2007, 3) 

Tunnusluvut eivät saa saada liian suurta painoarvoa kokonaisturvallisuutta arvioidessa, sillä 

riskinä voi olla, että huomioi keskittyy itse tunnuslukuihin kokonaisturvallisuuden sijaan. 

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tunnuslukujen tulokset ovat halutulla tasolla, mutta 

turvallisuusriski on kasvanut. Riski on entistä suurempi, varsinkin jos järjestelmässä on 

aukkoja tai huonosti suunniteltuja tunnuslukuja. 
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4 NYKYINEN TUNNUSLUKUJÄRJESTELMÄ 

STUKin tunnuslukujärjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 1995. Järjestelmä on 

toiminut käyttöönotostaan asti yhtenä ydinvoimalaitosten turvallisuuden arvioinnin 

välineenä. Tällä hetkellä järjestelmä koostuu 49 tunnusluvusta, jotka löytyvät liitteestä yksi. 

Tässä kappaleessa käydään läpi STUKin nykyisen tunnuslukujärjestelmän tarkoitus ja sen 

rakenne. Kappaleessa keskitytään turvallisuusvalvonnan tunnuslukuihin eli niin sanottuihin 

ulkoisiin tunnuslukuihin, joita käytetään ydinvoimalaitosten turvallisuuden arviointiin. 

STUKissa käytetään kattavasti tunnuslukuja myös omien sisäisten prosessien arvioimiseen, 

mutta ne eivät kuulu tämän diplomityön aiheeseen. 

4.1 Tunnuslukujen tehtävä  

STUKin tunnuslukujärjestelmän tavoitteena on tunnistaa turvallisuudessa tapahtuvat 

muutokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tunnuslukujen heikentyessä selvitetään 

kehitykseen vaikuttaneet tekijät ja pohditaan, onko laitosten toimintaa tai STUKin valvontaa 

kyseisellä alueella syytä muuttaa. Tunnuslukujen avulla voidaan myös seurata korjaavien 

toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tunnusluvuista saatavaa tietoa hyödynnetään 

myös ydinturvallisuudesta tiedotettaessa. (STUK 2016a, 40) 

Ydinlaitosturvallisuuden tunnusluvut ovat yksi turvallisuuden arvioinnin väline 

determinististen ja todennäköisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien, viranomaistarkastusten 

ja muun käytönvalvonnan ohella. Oikein kohdistetuilla tunnusluvuilla on vuositasolla 

mahdollista muodostaa kuvaa laitoksen turvallisuudesta ja luvanhaltijoiden toiminnasta ja 

niiden muutoksista sekä tehostaa ja kohdistaa valvontaa tarpeen mukaan. Lyhyellä 

aikavälillä tunnusluvut toimivat valvontatoiminnan apuvälineenä. Tunnusluvuista kertynyttä 

tietoa voidaan käyttää tarkastusten tausta-aineistona. Tunnus luvuissa käytettävän tiedon 

keräys ja sen arviointi tapahtuu osana tarkastustoimintaa. Tunnuslukuja voidaan käyttää 

myös tiedotustoimintaan.  (YTV 4.3.3 2014) 

Ydinlaitosturvallisuuden tunnusluvuista vuosittain laadittavassa yhteenvetoraportissa 

esitetään tunnuslukujärjestelmän ylläpitäjän kokonaisarvio tunnuslukualueilla tapahtuneista 

muutoksista sekä kolmen pääalueen tunnuslukujen tilasta. Yksittäisten tunnuslukujen osalta 

esitetään tunnuslukujen nimi, määritelmä, kuvaaja ja lukuarvot sekä kyseessä olevan 
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tunnusluvun vastuuhenkilön arvio tunnusluvun arvoissa tapahtuneista muutoksista ja niiden 

syistä sekä mahdollisista lisäselvitystarpeista. Yhteenvetoraportti liitetään Työ- ja 

elinkeinoministeriölle toimitettavaan ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan 

vuosiraporttiin. (YTV 4.3.3 2014) 

Nykyisin tunnusluvuilla on siis kolme päätehtävää: tuottaa historiatietoa, toimia 

apuvälineenä tiedotuksessa sekä viestinnässä ja tukea ydinvoimalaitosten valvontaa. 

4.2 Nykyisen järjestelmän rakenne 

Nykyinen tunnuslukujärjestelmä koostuu kahdesta osa-alueesta: sisäisistä ja ulkoisista 

tunnusluvuista. Sisäiset tunnusluvut seuraavat Ydinvoimalaitosten valvontaosaston omaa 

toimintaa ja ulkoiset ydinvoimalaitosten turvallisuutta. Taulukossa 2 on esitelty nykyisen, 

ydinturvallisuutta koskevan tunnuslukujärjestelmän rakenne ja tunnuslukujen pääalueet. 

Taulukosta nähdään järjestelmän jako kolmeen osa-alueeseen: laitoksen käyttö- ja 

ylläpitotoimintaan, käyttötapahtumiin ja rakenteelliseen eheyteen. 

Taulukko 2. Nykyisen tunnuslukujärjestelmän rakenne. (STUK 2016a, 40) 

 
 

Tunnuslukujärjestelmän tunnusluvuista valta-osa liittyy turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin 

eli TTKE-ehtoihin. TTKE-ehdoissa esitetään ne tekniset ja hallinnolliset vaatimukset, joilla 

varmistetaan laitoksen suunnitteluperusteiden ja turvallisuusanalyysien mukainen käyttö, ne 

vaatimukset, joilla varmistetaan turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien, rakenteiden 

ja laitteiden toimintakyky, sekä ne rajoitukset, joita on noudatettava laitteiden vioittuessa. 

(YVL A.1 2013) 
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Laitoksen käyttö- ja ylläpitotoimintaa arvioidaan laitoksen käyttöä ja kunnossapitoa sekä 

säteilysuojelua koskevien tietojen perusteella. Laitoksen käyttöä ja kunnossapitoa seurataan 

turvalliseen käyttöön vaikuttavien laitteiden vika- ja kunnossapitotietojen sekä 

turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) noudattamisen avulla. Säteilysuojelun 

onnistumista tarkastellaan työntekijöiden säteilyannosten ja radioaktiivisten 

ympäristöpäästöjen perusteella. Lisäksi huomiota kiinnitetään laitoksen parantamiseksi 

tehtyihin investointeihin. (STUK 2016a, 41) 

Laitoksen käyttötapahtumia koskevilla tunnusluvuilla seurataan laitoksen erikoistilanteita ja 

huomattavia häiriöitä. Erikoistilanteita ovat sellaiset tapahtumat, joilla on merkitystä 

laitoksen, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuden kannalta. Erikoistilanteista tulee laatia 

hyväksyttäväksi toimitettava käyttötapahtumaraportti. Vastaavasti huomattavista 

laitosyksikön toiminnan häiriöistä tulee laatia häiriöraportti. Tällaisia häiriöitä ovat muun 

muassa reaktorin tai turbiinin pikasulku tai muut käyttöhäiriöt, jotka johtavat pakotettuun, 

yli 5 %:n alennukseen reaktori- tai bruttosähkötehossa. Riskitunnusluvuilla seurataan 

laitteiden epäkäytettävyyksien turvallisuusmerkitystä ja ydinvoimalaitoksen riskitason 

kehittymistä. Tulosten avulla saadaan viitteitä laitoksen käyttötoiminnasta ja 

käyttökokemustoiminnan tehokkuudesta. (STUK 2016a, 41) 

Rakenteellista eheyttä arvioidaan radioaktiivisten aineiden päästöjä rajoittavien 

moninkertaisten esteiden – polttoaineen, primääri- ja sekundääripiirin sekä 

suojarakennuksen – tiiviyden perusteella. Eheyden tulee vastata asetettuja tavoitteita, 

eivätkä tunnusluvut saa osoittaa merkittävää heikkenemistä. Polttoaineen eheyttä seurataan 

primäärijäähdytteen radioaktiivisuuden ja vuotavien polttoainenippujen lukumäärän avulla. 

Vesikemian tunnusluvuilla seurataan ja valvotaan primääri- ja sekundääripiirin kuntoa. 

Seuranta tehdään vesikemian ylläpitoa kuvaavien indeksien avulla sekä valittujen 

korroosiota aiheuttavien epäpuhtauksien ja korroosiotuotteiden pitoisuuksien avulla. 

Suojarakennuksen tiiviyttä arvioidaan tarkastamalla eristysventtiilien, läpivientien ja 

kulkuaukkojen tiiveyttä. (STUK 2016a, 41) 

STUKin nykyisen tunnuslukujärjestelmän yksityiskohtaisempi rakenne löytyy liitteestä 1. 



39 

 

  

4.3 Järjestelmään tehdyt muutokset 

Tunnuslukujärjestelmää on kehitetty sen käyttöönoton jälkeen luomalla uusia tunnuslukuja 

ja tarpeen mukaan muokkaamalla tai poistamalla vanhoja. Kehitystyötä tehtiin vuosittain 

aina vuoteen 2008 asti, mutta vuosien 2008 ja 2014 välillä järjestelmään tehtiin enää vain 

pieniä muutoksia. Vuoden 2015 lopussa aloitettiin tunnuslukujärjestelmän uudistamiseksi 

kehitysprojekti, johon tämä diplomityökin kuuluu.  

Tunnuslukujärjestelmän kehitys alkoi vuonna 1995 ja se otettiin valvontatyökaluksi vuosien 

1996–1997 aikana ja samalla tunnusluvut sidottiin YTO:n vuotuisiin tulostavoitteisiin. 

Vuonna 1998 järjestelmään kehitettiin uusia huoltoa ja PRA-laskentaa käsitteleviä 

tunnuslukuja. Vuonna 1999 tunnuslukujen tuloksia ryhdyttiin julkaisemaan 

järjestelmällisesti osana ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporttia. Vuonna 

2001 kehitettiin STUKin strategiaan sidoksissa olevia tunnuslukuja. Tunnusluvuille 

nimettiin vastuuhenkilöt vuonna 2002. 

Vuonna 2003 tunnusluvuille tehtiin ulkopuolinen arviointi, jonka pohjalta joidenkin 

tunnuslukujen määritelmiä ja järjestelmän toimintaa parannettiin. Vuonna 2004 siirryttiin 

päivittämään tunnuslukuja neljännesvuosittain, mutta tästä on nykyään luovuttu. INDI-

ohjelma, joka vastaa tunnuslukujen tiedon varastoinnista, hallinnasta ja raportoinnista 

hankittiin vuonna 2005, ja sitä seuraavana vuonna se otettiin virallisesti käyttöön.  

Tunnuslukujen trendianalyysista teetettiin STUKissa vuonna 2007 lisensiaatintyö. Siinä 

tutkittiin ja arvioitiin työkaluja STUKin ydinlaitosturvallisuuden tunnuslukujen 

analysoimiseen. Työssä esiteltyjä työkaluja ei otettu kuitenkaan laajempaa käyttöön 

pilottivaiheen jälkeen. 

Järjestelmästä on lisäksi poistettu kaksi tunnuslukua vuonna 2010. 

”Dokumentaatiomuutosten toteutuminen muutostöiden yhteydessä”-niminen tunnusluku 

seurasi laitosmuutoksista aiheutuneita asiakirjamuutostarpeita ja niiden toteutumista ennen 

laitoksen käynnistämistä seuraavasta vuosihuollosta. Toinen oli nimellä ”Tapahtumien 

välittömät syyt” ja se jaotteli tapahtumien syitä teknisiin vikoihin ja käyttö- ja 

kunnossapitovirheisiin (ei teknisiin). 
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”Dokumentaatiomuutosten toteutuminen muutostöiden yhteydessä”-tunnusluvun tuoma 

lisäarvo oli hyvin pieni, koska laitoksen dokumentaatio tarkastetaan joka tapauksessa aina 

ylösajon yhteydessä, ja asianmukaisesti päivitetty dokumentaatio on yksi monista ehdoista 

saada laitoksen käynnistyslupa. Käytännössä indikaattori oli siis aina hyväksyttävällä 

tasolla. Lisänä oli tulkinnan vaikeus johtuen voimayhtiöiden erilaisista dokumenttien 

päivitysprosesseista. 

”Tapahtumien välittömät syyt”-tunnusluvussa jako inhimilliseen tai tekniseen syyhyn ei 

antanut lisätietoa tapahtumien tutkintaan tai seurantaan. Tapahtumien perussyyt selvitetään 

joka tapauksessa ja korjaavat toimenpiteet kohdistuvat niihin. Ajoittain on ollut vaikeaa 

tulkita tapahtuman välitöntä syytä monimutkaisemmissa tapahtumissa.   

4.4 INDI 

Tunnuslukutietoja on ylläpidetty vuodesta 2006 lähtien STUKin INDI -tietojärjestelmässä. 

Tunnuslukujen ylläpidosta ja analysoinnista vastaavat nimetyt STUKin asiantuntijat, 

tunnuslukuvastaavat. INDI on tšekkiläisen ENVINET yrityksen kehittämä tieto-, 

analysointi- ja raportointijärjestelmä tunnuslukujen hallintaan. INDI on suljettu tietokanta, 

jonka tehtävänä on varastoida tunnuslukujen historiatieto ja olla apuna tunnuslukujen ja 

selostusten tekemisessä vuosiraporttia varten. INDI mahdollistaa myös ylemmän tason 

indikaattorien muodostamisen ja liikennevaloseurannan, mutta näitä ominaisuuksia ei 

STUKissa ole otettu käyttöön.  
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5 LUVANHALTIJOIDEN TUNNUSLUKUJÄRJESTELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tarkemmin TVO:n ja Fortumin tunnuslukujärjestelmät. TVO on 

uudistanut tunnuslukujärjestelmänsä vuoden 2016 alussa ja Fortumin Loviisan laitoksilla on 

tunnuslukujärjestelmän kehitysprojekti käynnissä parhaillaan.  

5.1 TVO 

TVO:n uusi tunnuslukujärjestelmä on toiminut vuoden 2016 alusta ja siihen on valittu tällä 

hetkellä tärkeimmiksi koetut tunnusluvut kaikkien niiden tunnuslukujen joukosta, joita TVO 

seuraa.  Tunnuslukujärjestelmän uusi rakenne muistuttaa IAEA:n TECDOC 1141:n 

hierarkkista puumallia, tosin TVO:n mallissa ei ole samanlaista turvallisuustavoitetta kuin 

IAEA:lla, vaan TVO:n mallissa puhutaan turvallisuusindikaattorista. TVOn mallissa 

puhutaan myös mittareista tunnuslukujen sijaan.  

TVO:lla turvallisuuden kannalta tärkeät yksittäiset mittarit on koostettu puurakenteeksi 

turvallisuusindikaattorin alle. Kaiken kaikkiaan vuoden 2016 turvallisuusindikaattori 

koostuu noin 80 yksittäisestä mittarista. Turvallisuusindikaattoriin mittarikokonaisuus 

valitaan vuosittain, kuitenkin tiettyjen mittareiden, kuten WANO mittareiden, ollessa kiinteä 

osa turvallisuusindikaattoria. TVO:n turvallisuustoiminto tekee mittareiden valinnan sekä 

tavoitteiden asettamisen yhdessä eri toimintojen johtajien kanssa. Kuvassa 8 on esitetty 

TVO:n turvallisuusindikaattorin puurakenne. (TVO 2016a) 

 

Kuva 8. TVO:n turvallisuusindikaattorin puurakenne. (TVO 2016a) 

 

Turvallisuusindikaattorin avulla turvallisuutta tarkastellaan kuvan 8 mukaisesti viidestä eri 

näkökulmasta (TVO 2016a):  

 Tuotanto 

Ydinturvallisuuden

 ja henkilöstöhallinta hallinta hallinta

turvallisuusindikaattori

TVOn

Johtaminen, organisaatioTuotanto Turvallisuuden Eliniän 
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 Ydinturvallisuuden hallinta 

 Turvallisuuden hallinta 

 Eliniän hallinta  

 Johtaminen, organisaatio ja henkilöstö  

Jokainen viidestä näkökulmasta koostuu osioista, joille on asetettu mittareita. Taulukossa 3 

on pyritty havainnollistamaan näkökulmien jakaantumista pienempiin osa-alueisiin. (TVO 

2016a) 

Taulukko 3. TVO:n turvallisuusindikaattorin mittarit osa-alueittain. (TVO 2016a) 

 

Taulukossa 3 yksittäisten mittareiden määrää kuvaavat värilliset pallot. Pallojen värit voivat 

olla vihreä, keltainen tai punainen ja ne havainnollistavat yksittäisen tunnusluvun 

toteutumaa. Taulukossa esitetyt värit on annettu ainoastaan havainnollistamaan miten 

yksittäisten mittareiden tilanteesta voidaan luoda kokonaiskuvaa TVO:n 

turvallisuustilanteesta. Taulukko on siis tässä mielessä viitteellinen, eikä se siten vastaa 

todellista tilaa yksittäisten mittareiden nykytilanteesta. (TVO 2016a) 
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Mittareiden tilanteet raportoidaan TVO:n johdolle osana turvallisuuden valvontaraporttia. 

Raportin havainnot perustuvat turvallisuusindikaattori-mittariston tulosten lisäksi 

turvallisuuskulttuurin tasojen mittaustuloksiin sekä turvallisuustoiminnon riippumattomiin 

havaintoihin. Mittareiden tilanteiden päivityksestä vastaavat niihin nimetyt henkilöt. (TVO 

2016a) 

5.2 Fortum 

Fortumin Loviisan laitoksilla on käytössään laaja joukko tunnuslukuja. Tunnusluvut 

koostuvat Fortumin STUKille ja WANO:lle raportoimista tunnusluvuista sekä Fortumin 

sisäisistä tunnusluvuista. Loviisan laitokset käyttävät tunnuslukuja oman toimintansa 

mittaamiseen, toiminnan raportoimiseen ja kehityksen seuraamiseen. Tunnusluvut toimivat 

yhtenä mittarina kokonaisturvallisuutta arvioitaessa.  

Tunnusluvut ovat osa laajempaa turvallisuuden arvioinnissa käytettävää työkalujen joukkoa, 

johon kuuluvat muun muassa PRA, viranomaisten suorittama valvonta ja tarkastukset, 

luvanhaltijan omat katselmoinnit ja toiminnan arviointi sekä muut 

laadunhallintatoimenpiteet. (Fortum 2014a, 4) 

Tunnusluvut mittaavat harvoin suoraan turvallisuutta, mutta niiden avulla voidaan arvioida 

ja tehdä päätelmiä laitoksen yleisestä turvallisuustasosta ja siinä tapahtuneista muutoksesta 

muiden arvioiden tueksi. Tunnuslukuja tulee lisäksi arvioida kokonaisuutena, sillä 

yksittäiseen asiaan keskittyminen voi olla tehotonta ja antaa turvallisuudesta väärän kuvan. 

Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa turvallisuudessa tapahtuvat muutokset mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Tunnuslukujen heiketessä kehitykseen vaikuttaneet tekijät pyritään 

tunnistamaan ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pyritään käynnistämään ajoissa ja 

kohdistamaan mahdollisimman tehokkaasti. (Fortum 2014a, 4) 

Laitoksen STUKille ja WANO:lle raportoimat tunnusluvut antavat hyvin kattavan kuvan 

laitoksen käyttöturvallisuudesta ja soveltuvat hyvin seuraamiseen ja päätöksenteon 

perustaksi. Indikaattorien kehityssuuntia seurataan ja ne johtavat toiminnan jatkuvaan 

parantamiseen. Toimintaa voidaan parantaa kiinnittämällä jatkossa enemmän huomiota 

ennalta ehkäisevän tason tunnuslukuihin. Näitä ovat erityisesti turvallisuus- ja 

laatukulttuuria mittaavat tunnusluvut, joista tärkeimpiä ovat TTKE-laitteiden viat ja niiden 

korjaaminen sekä TTKE-poikkeamien määrä. (Fortum 2014a, 17) 
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Tarkastelemalla ydinturvallisuutta kuvaavien tunnuslukujen ohella myös käytön 

tunnuslukuja voidaan mahdollisesti tunnistaa kehityssuuntia, jotka eivät sellaisenaan näy 

pelkästään ydinturvallisuutta kuvaavissa luvuissa. Tällaisia ovat käyttöhäiriöiden ja 

tuotannonmenetysten määrät. Molempien tunnuslukujoukkojen tarkastelussa on kuitenkin 

sama päämäärä: tunnistaa turvallisuudessa tapahtuvat muutokset mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Tunnuslukujen heiketessä, kehitykseen vaikuttaneet tekijät pyritään 

tunnistamaan ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet pyritään käynnistämään ajoissa ja 

kohdistamaan mahdollisimman tehokkaasti. (Fortum 2014b, 3) 

Tärkeimmistä seurattavista tunnusluvuista muodostetaan vuosittain niin sanottu 

ydinturvallisuusindeksi, jolla seurataan turvallisuuden eri osa-alueita kokonaisuutena. 

Kuvassa 9 on Fortumin ydinturvallisuusindeksi, johon kuuluu yhteensä kymmenen 

indikaattoria. ”Hyvää turvallisuuskulttuuria” koostuu kahdesta erillisestä indikaattorista: 

”INES luokitellut tapahtumat” ja ”Osoitus hyvästä turvallisuuskulttuurista”, jotka 

arvostellaan erikseen. Vastuuhenkilöt arvioivat indikaattorit kuukausittain ja ne voivat saada 

joko arvon 0 tai 1. Arvo 1 kertoo, että indikaattorille asetettuihin tavoitearvoihin on päästy 

ja 0 kertoo, että tavoitearvoon ei päästy. ”Hyvää turvallisuuskulttuuria” indikaattorin arvo 

voi tästä johtuen olla joko 0,1 tai 2. 

Kuva 9. Fortumin Loviisan laitosten ydinturvallisuusindeksi. Muokattu lähteestä (Fortum 2016). 

Ydinturvallisuusindeksin tuloksia korostetaan käyttämällä värikoodeja. ”Hyvää 

turvallisuuskulttuuria”-indikaattorin tuloksia korostetaan kolmella värillä: 0 saa punaisen 

värin, 1 keltaisen ja 2 vihreän. Muiden indikaattorien kohdalla käytetään punaista, jos tulos 

on 0 ja vihreää, jos tulos on 1. 
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6 PARHAAT KÄYTÄNNÖT ULKOMAILTA 

Tässä kappaleessa esitellään ulkomaisten viranomaisten ja järjestöjen toiminnassa olevia 

tunnuslukujärjestelmiä ja niiden käyttöä laitosten turvallisuuden arvioinnissa. Esiteltävät 

tunnuslukujärjestelmät ovat IAEA:lta, ENSI:ltä, NRC:ltä ja WANO:lta. Ulkomailta 

kerätyissä malleissa esiintyvät termit ja tunnuslukujen nimet on pyritty kääntämään 

mahdollisimman tarkasti, mutta suomalaisia termejä mukaillen.  

6.1 IAEA 

IAEA on vuonna 1957 toimintansa aloittanut järjestö, jolla ei ole YK:n erityisjärjestön 

asemaa, mutta jolla on yhteistyösopimus vuodelta 1957. Järjestön toimintaan kuuluu muun 

muassa rohkaista ja avustaa ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvää tutkimustyötä, 

edistää tieteellistä ja teknistä tiedonvaihtoa sekä alan ammattilaisten koulutusta ja 

koulutukseen liittyvää vaihtoa, toimia välittäjänä materiaalien, palveluiden ja laitteistojen 

osalta sekä vakiinnuttaa turvallisuusstandardeja. IAEA:n tulee varmistaa, että sen tarjoamaa 

apua ja tukea ei kanavoida esimerkiksi sotilaallisiin tarkoituksiin. IAEA toimii myös 

ydinsulkusopimusta valvovana instituutiona. Toimintaa ohjaa vuosittain kokoontuva 

konferenssi, jossa kaikki 144 jäsenmaata ovat edustettuina. Muina aikoina toiminnasta 

vastaa 35-jäseninen johtokunta. (YK 2016) 

6.1.1 IAEA:n tunnuslukujärjestelmä 

IAEA on aktiivisesti tukenut 1980-luvulta lähtien indikaattorien kehittämistyötä 

ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden alueelle. Alkuvaiheessa keskityttiin jakamaan 

ideoita ja hyviä käytäntöjä indikaattorien kehitystyöhön ydinvoimalaitoksilla. Vuodesta 

1995 lähtien paino on siirtynyt suunnittelemaan runkoa, joka toimisi perustana 

käyttöturvallisuuden toimintakyky-indikaattori ohjelmalle. (IAEA 2000, 3) 

IAEA:n malli on esitelty TECDOC-1141:ssä, joka on julkaistu vuonna 2000. TECDOC-

1141:ssä käsitellään tunnuslukujärjestelmän rakennetta ja sen taustalla vaikuttavaa teoriaa. 

TECDOC-1141:ssä mallia sovellettiin myös pilottivaiheessa, jossa neljä eri lailla 

suunniteltua laitosta neljästä eri maasta kokeili tämän lähestymistavan soveltuvuutta, 

käytettävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta. Pilottivaiheen tulokset on läpi käyty TECDOC-

1141:n liitteessä 3.  
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IAEA:n mallissa turvallisuutta on lähdetty hahmottelemaan hierarkkisesti, ylhäältä alaspäin 

kuvan 10 mukaisesti. Päällimmäisenä on turvallisuustavoite, joka IAEA:n mallissa on 

ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö.  Sama hierarkkinen ajatusmalli on nähtävissä IAEA:n 

tunnuslukujärjestelmän rungossa. 

 

Kuva 10. IAEA:n hierarkkinen malli. Muokattu lähteestä (IAEA 2000, 3) 

  

IAEA:n mallin rakentaminen on lähtenyt siitä, että määritellään, mistä osa-alueista 

turvallisuustavoite, ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö, koostuu. TECDOC-1141:ssa on 

todettu, että kolme tärkeintä ominaisuutta turvallisuustavoitteen kannalta ovat: 

ydinvoimalan toiminta tehoajon aikana, ydinvoimalan toiminta onnettomuustilanteissa ja 

ydinvoimalan henkilöstön asenne turvallisuuteen. (IAEA 2000, 2) Koska näitä asioita ei 

voida mitata suoraan, on ne jaettava pienempiin, helposti mitattaviin kokonaisuuksiin. 

Tunnuslukujärjestelmään voikin tulla useita yleistason ja strategisia tunnuslukuja. Tärkeintä 

tässä mallissa onkin ymmärtää, kuinka pienemmät osa-alueet vaikuttavat kokonaisuuteen ja 

kuinka kokonaisuus rakentuu. IAEA:n mallia voidaan nimittää myös puumalliksi. 
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6.1.2 IAEA:n mallin soveltaminen 

IAEA:n mallia on sovellettu maailman ydinvoimalaitoksille hyvin laajalti. Seuraavaksi 

käydään läpi Kiinan viranomaisen (NNSA) rakentama malli, jossa on käytetty hyväksi 

IAEA:n, WANO:n ja NRC:n olemassa olevia tunnuslukujärjestelmiä. (Zhou 2015, 1) 

Kuvasta 11 huomataan, että NNSA:n mallin pohjaratkaisu muistuttaa IAEA:n hierarkkista 

mallia, jossa lähdetään yleisestä turvallisuustavoitteesta ja lähdetään jaottelemaan mistä se 

koostuu. Mallissa on myös yhtymäkohtia muihin tunnuslukujärjestelmiin, sillä tuotannon 

tunnusluvut ovat melkein samat kuin WANO:lla ja turvallisuusseurannan tunnusluvut 

muistuttavat NRC:n vastaavia.  

 

Kuva 11. NNSA:n tunnuslukujärjestelmän malli. Muokattu lähteestä (Zhou 2005, 46) 

 

Kuvasta 11 huomataan myös turvallisuuden määrittelemisen vaikeus. Asiat eivät ole 

yksiselitteisiä ja niiden määrittelemiseksi ne joudutaan jakamaan pienempiin osa-alueisiin, 

joita voidaan jakaa edelleen pienempiin palasiin. Osalle osa-alueista taas saadaan järkevät 

tunnusluvut hyvin nopeasti. IAEA:n runko kertoo myös sen, kuinka ydinvoimalaitosten 

turvallisuus hahmotetaan kokonaisuutena esimerkiksi voimayhtiössä, kertomalla mitkä osa-
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alueet koetaan turvallisuuden kannalta merkittäviksi seurata ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. 

Kuvassa 11 olevat tuotannon tunnusluvuissa esiintyvät UCLF ja FLC ovat WANO:n 

tunnuslukuja. Ne käydään tarkemmin läpi WANO:n tunnuslukuja esiteltäessä. 

Jos tunnusluvun mittaamiseksi tarvitaan useita välivaiheita, on sen rakenne helpompi jakaa 

useampaan kuvaan, jotta tunnusluvun rakenteen kuvaaminen olisi mahdollisimman selkeää. 

Tämän takia kuvasta 11 on otettu ”Turvallisuusseurannan tunnusluvut” osio ja kuvassa 12 

selvennetty, miten se muodostuu. 

 

Kuva 12. ”Turvallisuusseurannan tunnusluvut” osio kuvasta 11. Muokattu lähteestä (Zhou 2005, 47) 

 

Kuvassa 12 ”Reaktoriturvallisuus” on edelleenkin hyvin laaja käsite ja sen muodostumista 

selvennetään kuvassa 13, jonka jälkeen kaikille osa-alueille on saatu määriteltyä sopivat 

tunnusluvut. 
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Kuva 13. Reaktoriturvallisuuden tunnusluvut. Muokattu lähteestä (Zhou 2005, 47) 

 

Alun perin IAEA:n malliin ei suunniteltu tunnuslukujen aggregaatiota eli yhdistämistä vaan 

tarkoituksena oli seurata ja analysoida tunnuslukujen trendejä. Osa mallia soveltavista 

tahoista on kuitenkin oma-aloitteisesti lähtenyt yhdistelemään tunnuslukuja ylemmän tason 

tunnuslukujen arvioimiseksi. (IAEA 2000, 5) 

6.2 ENSI 

ENSI on Sveitsin valtion turvallisuusviranomainen, jonka vastuulla on ydinturvallisuuden ja 

Sveitsin ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvominen. Ydinvoimalaitosten lisäksi 

ENSI:llä on vastuullaan radioaktiivisen jätteen käsittelylaitos ja tutkimuslaitoksia. ENSI 

osallistuu aktiivisesti myös tutkimustyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön. (ENSI 2011) 

6.2.1 ENSI:n indikaattorit 

ENSI:llä on 35 turvallisuusindikaattoria, jotka jakautuvat seuraaville osa-alueille 

(indikaattorien lukumäärä osa-alueella ilmoitettu sulkujen sisällä): 

– Syvyyssuuntainen puolustus (4) 

– Turvallisuustoimintojen käyttö (5) 

– Voimalaitoksen onnettomuusriski (2) 
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– Huolto ja ylläpito (3) 

– Radioaktiiviset jätteet (3) 

– Säteilyannokset (4) 

– Rakenteellinen eheys (5) 

– Henkilöstön harjoittelu (4) 

– Henkilöstö (2) 

– Toimiminen määräysten ja ohjeiden mukaan (1) 

– Käyttökokemusten hyödyntäminen (2) 

Tunnuslukujen suomennetut nimet ja selitteet löytyvät liitteestä 3. 

Suurimmasta osasta turvallisuusindikaattoreiden laskennasta vastaa ENSI ja niitä säilötään 

käyttäjäystävällisessä sähköisessä tietokannassa, joka on koko ENSI:n henkilöstön 

käytettävissä. Jokaisella indikaattorilla on vastuuhenkilö, joka vastaa tiedon pitämisestä ajan 

tasalla ja tulosten arvioimisesta.  Luvanhaltijat ovat vastuussa lukuarvojen keräämisestä ja 

toimittamisesta viranomaiselle. (ENSI 2016, 3) 

Turvallisuusindikaattoreita käytetään ENSI:ssä kahteen tarkoitukseen: vuosittaisen 

turvallisuusarvion tekemiseen ja laukaisemaan valvontatoimenpiteitä. ENSI käyttää 

turvallisuusindikaattoreita turvallisuusarviossa tietolähteenä. Indikaattorit antavat tietoa 

turvallisuuteen liittyvien muuttujien kehityksestä. Jos turvallisuusindikaattori poikkeaa 

tyypillistä arvosta, ENSI tutkii poikkeaman syyn ja tekee tilanteen korjaamiseksi tarvittavat 

toimenpiteet. (ENSI 2014, 17) Turvallisuusarvion matriisirakenne esitellään tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. 

ENSI käyttää suurimmalle osalle turvallisuusindikaattoreita raja-arvoja, jotka jaottelevat 

tunnuslukujen tulokset kahteen luokkaan: normaaleihin ja parannusta vaativiin. ENSI:n 

käyttökokemus raja-arvoista on, että niillä on tapana olla liian löysiä, eivätkä ne ole tarpeeksi 

herkkiä. (ENSI 2016, 3) Tämä johtaa siihen, että raja-arvoilla ei ole toimintaa ohjaavaa 

vaikutusta ja niiden hyöty jää vähäiseksi raja-arvojen asettamisen vaatimaan työhön nähden.  

6.2.2 Turvallisuusarvio 

Sveitsissä luvanhaltijan on suoritettava järjestelmällisiä turvallisuusarvioita läpi laitoksen 

koko käyttöjakson. Luvanhaltijan omien turvallisuusarvioiden lisäksi ENSI suorittaa 
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vuosittain oman, itsenäisen turvallisuusarvion jokaiselle laitosyksikölle. Turvallisuusarvion 

tehtävänä on antaa kuva valvottavien ydinvoimalaitosten tilasta ja käytöstä. (ENSI 2014, 20)  

ENSI:n tavoitteena on kartoittaa syvyyssuuntaisen puolustuksen elementit 

turvallisuusarvion avulla, jotta selviäsi mitkä kulloinkin tarkasteltavan laitoksen heikkoudet 

ja vahvuudet ovat. Turvallisuusarviossa käydään läpi ja arvioidaan tietoa ja löydöksiä, jotka 

on saatu ydinvoimalaitoksilta valvontatyön yhteydessä. Tietoa on voitu kerätä esimerkiksi 

tarkastuksista, pätevyyskokeiden tuloksista, säännöllisestä raportoinnista tai 

laitostapahtumien analysoinnista. (ENSI 2014, 20) 

Lajiteltujen ja arvioitujen tietojen säännöllinen läpikäyminen pitäisi mahdollistaa tietyn 

turvallisuuden osa-alueen heikkojen kohtien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa ja 

kokonaisvaltaisen kuvan luomisen ydinturvallisuudesta voimalaitoksilla. Tämä tarkastelu 

mahdollistaa sen arvioimisen, että kattavatko valvontatoimet kaikki ydinturvallisuuden osa-

alueet riittävän laajasti ja tasapainoisesti. Se tarjoaa siten tärkeän työvälineen seuraavan 

vuoden valvontatoimenpiteille ja erityisesti ohjaamaan tarkastusten suunnittelua. (ENSI 

2014, 20) 

Turvallisuusarvion tekeminen jatkuu yksittäisten tapahtumien luokittelun jälkeen 

muodostamalla kokonaisvaltainen arvio yhdelle osa-alueelle luokiteltujen tapahtumien 

avulla. Turvallisuusarvioon käytettävät matriisirakenne ja arviointiasteikko käydään läpi 

seuraavaksi ja selvennetään, kuinka turvallisuusarvio muodostuu.  

Kuvissa 14 ja 15 on esitelty turvallisuusarvioon käytettävää matriisirakennetta. Matriisin 

rivit kuvastavat syvyyssuuntaisen puolustuksen tasoja, leviämisesteitä ja 

turvallisuusperiaatteita. Arviointikohteet on jaettu neljään kohtaan, noudattaen 

ydinvoimalaitosten turvallisen käytön kannalta tärkeitä ominaisuuksia: laitoksen hyvää 

suunnittelua (suunnitteluvaatimukset ja käyttöehdot), laitoksen sen hetkistä todellista kuntoa 

ja voimalaa käyttävän organisaation ja sen henkilöstön turvallisuusasenteita ja tilaa. 

Kuvan 14 matriisirakenteessa arvioitavana ovat syvyyssuuntaisen puolustuksen tasot ja 

leviämisesteet. Punaisella merkityt numerot viittaavat liitteestä 2 löytyviin ENSI:n 

tunnuslukuihin, joita voidaan käyttää kyseisen kohdan arvioimiseen.  
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Kuva 14. Turvallisuusarvioon käytettävän matriisirakenteen ensimmäinen osa. Muokattu lähteestä (ENSI 

2016, 18) 

 

Esimerkkinä käydään läpi kuvan matriisiin tason 3 kohdan ”Laitoksen tila ja tapahtumat” 

tunnusluvut, missä taso 3 viittaa syvyyssuuntaisen puolustuksen kolmanteen eli lieventävään 

tasoon. Kyseiseen matriisiin kohtaan on merkitty tunnusluvut: 3, 13, 14 ja 15. Tunnusluku 

SI-3 liittyy kolmannen tason turvallisuusjärjestelmien vikojen kestoon. Tunnusluvut SI-13, 

-14 ja -15 liittyvät eri turvallisuusjärjestelmiin tehtyihin työmääräysten määrään. Kyseiset 

tunnusluvut on lueteltu taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Kuvan 14 matriisin, edellä mainittuun kohtaan sopivat tunnusluvut. 

SI-3 Turvallisuusjärjestelmien (Taso 3) TTKE-laitteiden vikojen kesto [h:min] 

SI-13 Työmääräykset, jotka koskevat reaktorin turvajärjestelmiä [kpl] 
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SI-14 Työmääräykset, jotka koskevat hätäjäähdytysjärjestelmiä [kpl] 

SI-15 Työmääräykset, jotka koskevat eristysjärjestelmiä [kpl] 

 

Kuvan 15 matriisirakenteessa arvioitavana ovat turvallisuusperiaatteet. Punaisella merkityt 

numerot viittaavat liitteestä 2 löytyviin ENSI:n tunnuslukuihin, joita voidaan käyttää 

kyseisen kohdan arvioimiseen. 

 

Kuva 15. Turvallisuusarvioon käytettävän matriisirakenteen toinen osa. Muokattu lähteestä (ENSI 2016, 19) 

 

Turvallisuusindikaattorien tulokset vaikuttavat arviointiin, mutta tapahtumat laitoksella ja 

tarkastusten tulokset vaikuttavat enemmän. (ENSI 2016, 3) ENSI arvioi kaikkia 

turvallisuusarvioon käytettäviä tietoja samalla asteikolla. Tämä asteikko pohjautuu 

kansainväliseen INES-luokitteluun, mutta jossa INES 0-tapahtumien luokittelua on 

laajennettu.  

INES on ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälinen vakavuusasteikko, jossa on 

seitsemän tasoa. INES-asteikon rakenne on esitettynä kuvassa 16. Vakavimpaan 

seitsemänteen luokkaan kuuluvat esimerkiksi Tshernobylin ja Fukushiman onnettomuudet. 

INES 0- luokkaan sijoittuvat poikkeukselliset tapahtumat, joiden turvallisuusmerkitys on 
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kuitenkin niin vähäinen, että sitä ei voida sijoittaa varsinaiselle asteikolle. Luokkaan 0 

kuuluu esimerkiksi reaktorin pikasulku, jossa kaikki laitoksen järjestelmät toimivat 

tilanteessa suunnitellulla tavalla. (STUK 2015b) 

 

Kuva 6. INES-asteikko. (STUK 2015b) 

 

ENSI:n asteikolla INES 0-tapahtumat on jaoteltu taulukon 5 mukaisesti neljään luokkaan: A 

(poikkeama), V (vaatii parannusta), N (normaali) ja G (hyvä käytäntö). 

 

 

 

Taulukko 5. INES 0-asteikon tarkempi jako. (ENSI 2014, 25) 

Luokka Kriteeri 

≥ 1  Luokittelu INES-asteikon mukaisesti 
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A Poikkeama (Deviation) 

– Tilanne, joka edellyttää raporttia, mutta jonka seurauksena käytölle 

asetetut rajat eivät ylity 

– Poikkeama laista, asetuksista tai virallisesta ohjeistuksesta. 

Poikkeamalla ei saa olla vaikutusta ydinturvallisuuteen 

– Poikkeama lakisääteisistä vaatimuksista työturvallisuudessa. 

Poikkeamalla ei saa olla vaikutusta ydinturvallisuuteen 

V Vaatii parannusta (Need for Improvement) 

– Heikkenemä 

– Poikkeama luvanhaltijan laatimasta menettelytavasta (joka ei tarvitse 

lupaa ENSI:ltä) 

N Normaali (Normality) 

– Noudattaa kaikkia asetettuja vaatimuksia 

G Hyvä käytäntö (Good Practice) 

– Noudattaa kaikkia asetettuja vaatimuksia ja on merkittävästi parempi 

kuin muiden laitosten käytännöt 

 

Turvallisuusarvion eri kohtiin tarvittavat tiedot saadaan edellä kuvatun prosessin avulla. 

Ensimmäiseksi laitoksilta kerätään tietoa ja havaintoja muun valvontatyön yhteydessä. 

Tämän jälkeen kerätty materiaali käydään läpi ja ne arvioidaan taulukossa 5 esitetyn asteikon 

avulla ja sijoitetaan sopivaan kohtaan matriisissa. Tämän jälkeen jokainen matriisin kohta 

käydään läpi ja siitä muodostetaan yksi, yhdistetty arvio, jonka tekemisessä käytetään myös 

taulukkoa 5. Kohtaan sopivat tunnusluvut on arvosteltu muiden tietojen kanssa samalla 

asteikolla. 

Kuvassa 17 on esitetty arvioitu ja täytetty turvallisuusarvio. 
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Kuva 7. Arvioitu ja täytetty ENSI:n turvallisuusarvio. Muokattu lähteestä (ENSI 2016, 20) 

6.3 WANO 

WANO on järjestö, joka perustettiin Tšernobylin ydinonnettomuuden jälkeen kehittämään 

ja parantamaan ydinvoimalaitosten turvallisuutta ja luotettavuutta. Fortumin Loviisan 

laitokset ja TVOn Olkiluodon laitokset ovat WANO:n jäseniä. WANO:n jäsenyyttä voi 

hakea kuka tahansa ydinvoimalan tai polttoaineen jälleenkäsittelylaitoksen omistaja tai 

käytöstä vastaava tai ei-valtiollinen organisaatio, joka pystyy vaikuttamaan 

ydinturvallisuuteen. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja jäsenet rahoittavat järjestön toimintaa. 

(WANO 2016) Tällä hetkellä 98 %:a maailman toiminnassa olevista ydinvoimalaitoksista 

raportoi arvonsa WANO:lle (WANO 2015, 5). 

WANO:n keräämä aineisto on tarkoitettu vain järjestön jäsenille, mutta WANO julkaisee 

vuosittain osan keräämistään tunnusluvuista. 
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6.3.1 WANO:n indikaattorit 

WANO:n indikaattorit tukevat käyttökokemuksiin pohjautuvan tiedon vaihtoa seuraamalla 

kehityssuuntia, keräämällä ja levittämällä ydinvoimalaitosten käyttötietoja kahdellatoista 

pääalueella. Tietoja kerätään neljännesvuosittain koostettaviin indikaattoreihin. Nämä 

indikaattorit on tarkoitettu pääasiallisesti työkaluiksi ydinvoimalaitoksia käyttävälle 

organisaatiolle, mittamaan näiden omaa suorituskykyä ja kehitystä, asettamaan omat 

kehitystavoitteensa sekä avuksi vertailemaan omaa suorituskykyään muihin. (WANO 2015, 

5) 

Julkisessa vuosiraportissaan WANO julkaisee tiedot kuudesta tunnusluvusta. Ne ovat:  

– Suunnittelemattomien automaattisten pikasulkujen kokonaislukumäärää reaktorin 

7000 kriittistä tuntia kohden 

– Omien työntekijöiden työtapaturmien määrää 200000 ja 1000000 työtuntia kohden 

– Säteilyannokset voimalaitosyksikköä kohden  

– Käyttöaste (englanninkielinen lyhennys UCF)  

– Kaksi tuotannollista tunnuslukua: UCLF ja FLR (WANO 2015, 2-4)  

UCLF (Unplanned capability loss factor) eli suunnittelematon energiaepäkäytettävyys, 

kertoo kuinka monta prosenttia laitoksen suurimmasta mahdollisesta sähköntuotannon 

määrästä menetetään esimerkiksi suunnittelemattomien pikasulkujen tai venyneiden 

vuosihuoltojen takia. FLR (Forced loss rate) kertoo kuinka monta prosenttia 

sähköntuotannosta menetetään suunnittelemattomien tuotantohäiriöiden eli esimerkiksi 

suunnittelemattomien pikasulkujen tai kuorman alennusten takia, vuosihuoltojen 

ulkopuolisena ajanjaksona. (WANO 2015, 4) 

WANO seuraa lisäksi kuutta muuta indikaattoria, jotka ovat:  

– Turvallisuusjärjestelmien suoritusarvot  

– Kemian suoritusarvot  

– Polttoaineen luotettavuus  

– Sähköverkosta johtuvia tuotannon menetykset  

– Suunnittelemattomien pikasulkujen kokonaislukumäärä, reaktorin 7000 kriittistä 

tuntia kohden  
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– Alihankkijoiden työturvallisuus  

WANO:n indikaattorien arvot ovat mediaaniarvoja, lukuun ottamatta suunnittelemattomien 

automaattisten pikasulkujen kokonaislukumäärää reaktorin 7000 kriittistä tuntia kohden, 

joka on keskiarvo kerätyistä arvoista. (WANO 2015, 6) Turvallisuusjärjestelmien 

suoritusarvot, kemian suoritusarvot ja polttoaineen luotettavuus määritellään tavalla, jossa 

heijastuvat laitoskohtaiset erot suunnittelussa, rakenteessa ja käyttötoiminnassa. Tästä 

johtuen WANO ei julkaise tietoja reaktorityypeittäin vuosiraportissaan. (WANO 2015, 5) 

Turvallisuusjärjestelmien suoritusarvoja mittaava indikaattori seuraa kolmen tärkeän, 

valmiudessa olevan turvajärjestelmän käytettävyyttä laitoskohtaisesti. Kemian tunnusluku 

kuvaa, kuinka hyvin voimalaitoksen komponenteille ja järjestelmille haitalliset kemialliset 

olosuhteet pystytään hallitsemaan. Polttoaineen luotettavuutta kuvaava indikaattori kertoo, 

kuinka hyvin polttoainetta ympäröivään suojakuoreen syntyviä vaurioita pystytään 

ehkäisemään.  Sähköverkosta johtuvia tuotannon menetyksiä seurataan voimalaitoksen 

ulkopuolisista syistä johtuvia tuotannonmenetyksiä. Suunnittelemattomien pikasulkujen 

määrää seurataan noin vuoden ajalta eli noin 7000 tunnin ajalta, jolloin reaktori on ollut 

kriittinen. Urakoitsijoiden työturvallisuutta seurataan vertaamalla työtapaturmia tehtyihin 

tunteihin. (WANO 2015, 5) 

6.4 NRC 

Vuonna 1974 Yhdysvaltain kongressi perusti NRC:n (Nuclear Regulatory Commission) 

itsenäiseksi virastoksi varmistamaan siviilikäyttöön soveltuvien radioaktiivisien 

materiaalien turvallisen käytön. NRC:n päätehtäviin kuuluu ydinreaktoreiden turvallisuuden 

valvonta ja olemassa olevien laitosten käyttölupien uusinta. NRC:n tehtäviin kuuluu myös 

radioaktiivisten materiaalien käytön valvonta ja luvitus sekä ydinjätteen valvonta. 

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on 100 käytössä olevaa ydinreaktoria. (NRC 2016a) 

6.4.1 NRC:n malli 

NRC:n tunnuslukujärjestelmän rakenne muistuttaa hyvin paljon IAEA:n hierarkkista mallia, 

lähinnä termeissä on eroja. IAEA:n mallissa puhutaan yleistason tunnusluvuista, kun 

samassa yhteydessä NRC:n mallissa strategisista tunnusluvuista, jotka IAEA:n mallissa ovat 
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yleistason tunnuslukujen alla. NRC:n mallissa strategisten tunnuslukujen alla ovat 

kulmakivet (englanniksi cornerstones).  

Alla olevassa kuvassa 18 näkyy NRC:n ydinreaktoreiden valvontatyön runko. Kuvasta 

näkee hierarkkisen, ylhäältä alaspäin lähtevän rakenteen, joka jakaantuu pienempiin 

kokonaisuuksiin. Kulmakivien lisäksi mallissa on poikki-leikkaavia elementtejä, jotka 

vaikuttavat ja ovat osa jokaista kulmakiveä. Nämä kolme elementtiä ovat: ihmisten toiminta, 

turvallisuustietoinen työympäristö sekä ongelmien löytäminen ja ratkaisu. (NRC 2015)  

 

Kuva 8. NRC:n ydinreaktoreiden valvontatyön runko. Muokattu lähteestä (NRC 2015) 

 

Mallin tavoitteena on valvoa suorituskykyä kolmella laajalla osa-alueella: 

reaktoriturvallisuus (onnettomuuksien välttäminen ja mahdollisten onnettomuuksien 

seurausten vähentäminen), työntekijöiden ja väestön säteilyturvallisuus normaalin käytön 

aikana sekä voimalaitoksen suojaaminen sabotaasilta ja muilta turvallisuusuhilta. Nämä 

kolme laajaa aluetta jaetaan seitsemään kulmakiveen: alkutapahtumat, 

turvallisuusjärjestelmät, rakenteellinen eheys, valmiusjärjestelyt, väestön säteilysuojelu, 

työntekijöiden säteilysuojelu ja turvajärjestelmät. Indikaattoreita käytetään arvioimaan 

luvanhaltijan toimintaa jokaisen kulmakiven alueella. (NRC 2013, 1)  
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6.4.2 NRC:n tunnusluvut 

Taulukossa 6 on esiteltynä NRC:n valvontarungossa olevien kulmakivien alla olevat 

indikaattorit, joihin luvanhaltija toimittaa tiedot neljännesvuosittain. Tiedot tulee lähettää 

sähköisesti ennakkoon sovittuun päivämäärään mennessä ja sovitussa tiedostomuodossa. 

(NRC 2013, 5) 

Taulukko 6. NRC:n tunnusluvut. (NRC 2015) 

Alkutapahtumat 

  

  

  

  

  

Suunnittelemattomat pikasulut (automaattiset ja manuaaliset) 

7000 kriittistä tuntia kohden 

Suunnittelemattomat pikasulut (automaattiset ja 

manuaaliset), joiden yhteydessä esiintyi häiriöitä 

Suunnittelemattomat tehonmuutokset 7000 kriittistä tuntia 

kohden 

Turvallisuusjärjestelmät Turvallisuusjärjestelmien toimintakyky-indeksi: 

     Hätätilanteessa käytettävät 

vaihtosähköjärjestelmät 

 Korkeapaineiset hätälisävesijärjestelmät 

 Lämmönpoistojärjestelmät 

 Jälkilämmönpoistojärjestelmät 

 Jäähdytysvesipiirit 

    

    

    

    

    

    

    Turvajärjestelmien käytännön viat  

Rakenteellinen eheys Reaktorin jäähdytysjärjestelmän aktiivisuus  

   Reaktorin jäähdytysjärjestelmän vuodot 

Valmiusjärjestelyt Harjoitusten onnistuminen 

    Valmius-organisaatioon kuuluvien osallistuminen  

    Hälytys- ja kuulutusjärjestelmien käytettävyys 

Työntekijöiden säteilysuojelu Työntekijöiden säteilysuojelu 

Väestön säteilysuojelu Väestön säteilysuojelu 

Turvajärjestelyt Valvotun alueen turvajärjestelmien toiminta-indeksi 

 

Alkutapahtumien toisessa kohdassa häiriöillä tarkoitetaan automaattisen tai manuaalisen 

pikasulun jälkeen operaattorin ylimääräisiä toimenpiteitä, joita ei yleensä pikasulun jälkeen 

jouduta tekemään, tai sitä että syöttöveden palauttamisessa reaktoriin ilmenee ongelmia. 

Kolmannessa kohdassa suunnittelemattomaksi tehonmuutokseksi lasketaan yli 20 %:n 

muutos reaktoritehossa, mitkä tapahtuvat 72 tunnin sisällä, siitä kun laitoksella havaitaan 

jotain säännöistä poikkeavaa. (NRC 2013, 14) 
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Turvajärjestelmien toimintakykyindeksissä lasketaan yhteen turvajärjestelmän 

epäluotettavuuden tai käyttökunnottomuuden aiheuttamat muutokset sydämen 

vaurioitumistaajuudessa. (NRC 2013, 34) Turvajärjestelmien käytännön vioilla tarkoitetaan 

niiden tapahtumien tai olosuhteiden lukumäärää, joka estivät tai olisivat voineet estää 

järjestelmien tai rakenteiden turvatehtävän noudattamisen. (NRC 2013, 30) 

Valmiusjärjestelyissä, harjoitusten onnistumisella mitataan, kuinka hyvin 

valmiusharjoitukset onnistutaan järjestämään ajallaan ja ohjeiden mukaisesti. Toisessa 

kohdassa seurataan valmiusorganisaation kuuluvien henkilöiden osallistumista 

harjoituksiin. (NRC 2013, 46) 

Työntekijöiden säteilynvalvonnassa seurataan käyntejä korkean annosnopeuden alueella, 

erittäin korkean annosnopeuden alueella ja henkilöiden tahatonta altistumista säteilylle. 

Näille on määritellyt tarkat rajat NRC:n ohjeistuksessa. (NRC 2013, 65) Valvotun alueen 

turvajärjestelmien toiminta-indeksillä seurataan kameroiden ja muiden tunkeilijoiden 

havaitsemiseen tarkoitettujen järjestelmien käytettävyyttä. Indeksissä otetaan huomioon erot 

laitosten koossa ja rakenteissa. (NRC 2013, 73) 

6.4.3 NRC:n laitosarvio 

NRC:n käyvien laitosten valvontaprosessi tarjoaa keinon kerätä tietoa luvanhaltijan 

toiminnasta, arvioida sen turvallisuusmerkitystä ja antaa täsmällistä tietoa luvanhaltijan ja 

NRC:n välisestä kanssakäymisestä. Valvontaprosessi koostuu itse valvontatyöstä ja laitosten 

toimintakykyä mittaavasta indikaattori-järjestelmästä. (NRC 2016b) 

NRC:n valvontaohjelmaan kuuluu kaikille ydinvoimalaitoksille yhteisiä tarkastuksia. 

Valvontaohjelma perustuu kulmakiviin ja pääpaino tarkastuksilla on toiminnoissa ja 

järjestelmissä, jotka ovat vaaratilanteiden kannalta merkittävässä osassa. Järjestelmiä, joilla 

on potentiaalia laukaista onnettomuus tai jotka voivat vaikuttaa onnettomuuden seurauksiin, 

joko pienentämällä tai pahentamalla niitä. Poikkileikkaavat alueet, kuten ihmisten toiminta, 

turvallisuuskeskeinen työympäristö sekä kuinka luvanhaltijat löytävät ja korjaavat ongelmia 

ovat myös tarkastelun alaisuudessa. Valvontaohjelman ulkopuolisia tarkastuksia suoritetaan 

laitoksilla, joilla suorituskyky poikkeaa asetetuista raja-arvoista, joita arvioidaan 

tunnusluvuista ja NRC:n tarkastuksista saadun tiedon perusteella. Ylimääräisiä tarkastuksia 

voidaan suorittaa myös laitostapahtuman tai laitoksella havaitun ongelman perusteella. 
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Neljännesvuosittaiset laitosarvioinnit, joissa hyödynnetään sekä tunnuslukuja että 

tarkastusten tuloksia, määrittelevät mitä ylimääräisiä toimenpiteitä NRC ottaa tarpeen 

mukaan käyttöönsä, jos on havaittavissa merkkejä suorituskyvyn heikkenemisestä.  

Taulukossa 7 havainnollistetaan NRC:n toimenpiteitä, jos tunnuslukujen tai tarkastusten 

tulokset heikkenevät. 

Taulukko 7. NRC:n toimenpidetaulukko heikkenevien tulosten ilmaantuessa. (NRC 2015) 

NRC:n Toimintasuunnitelma tai "Toimintamatriisi" 

Voimalaitoksen toiminnan arviointi NRC:n toimenpide 

I. Kaikki tunnusluvut ja kulmakiviin 

kuuluvat tarkastusten tulokset vihreitä 

– Kulmakivien tavoitteet täytetty 

– Tavanomainen tarkastajan ja 

laitoksen henkilökunnan 

vuorovaikutus 

– Tavalliset ohjelman mukaiset 

tarkastukset 

II. Enintään kaksi valkoista tulosta eri 

kulmakivissä 

– Kulmakivien tavoitteet täytetty 

Vastine alueellisella tasolla 

– Luvanhaltijan toimenpiteet 

valkoisten tulosten korjaamiseksi 

– NRC:n tarkistus valkoisten tulosten ja 

korjaavien toimenpiteiden 

seuraamiseksi  

III. Yksi heikentynyt kulmakivi (kaksi 

valkoista tulosta tai yksi keltainen tulos 

yhden kulmakiven alla tai 3 valkoista tulosta 

strategisilla alueilla yhteensä) 

– Kulmakivien tavoitteet täytetty 

pienellä turvallisuusmarginaalin 

heikkenemisellä 

Vastine alueellisella tasolla: 

– NRC:n valvoma luvanhaltijan 

suorittama itsearviointi 

– NRC:n lisätarkastuksia jotka 

kohdentuvat heikenneen toiminnan 

syihin 
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IV. Toistuvasti heikentynyt kulmakivi, useita 

heikentyneitä kulmakiviä samanaikaisesti, 

useita keltaisia tuloksia tai yksi punainen 

tulos 

– Kulmakivien tavoitteet täytetty 

merkittävällä 

turvallisuusmarginaalin 

heikkenemisellä tai toistuvia 

ongelmia  

Vastine toimistotasolla: 

– Luvanhaltija laatii toiminnan 

kehittämissuunnitelman NRC:n 

valvonnassa 

– NRC:n lisätarkastuksia, jotka 

kohdentuvat heikenneen toiminnan 

syihin 

– Vaatimus lisätiedon toimittamisesta, 

korjaavien toimenpiteiden 

vaatiminen tai määräysten 

muuttaminen 

V. Ei hyväksyttävissä oleva toiminta 

– Ei hyväksyttävissä oleva 

turvallisuusmarginaalin 

heikkeneminen 

Vastine toimistotasolla: 

– Laitoksen käytön kieltäminen 

– Käyttöluvan muokkaus, 

jäädyttäminen tai purkaminen 

6.5 RSC 

Osana kehitysprojektin tiedonhankintaa osallistuin tarkkailijana RSC:n (Reactor Safety 

Committee) turvallisuusindikaattoreita käsittelevään kokoukseen. RSC on 

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan käsiteltävinä olevien asioiden valmisteleva elin. 

Kokouksessa oli edustajia Suomesta ja edustajat SSM:stä (Ruotsin valvova viranomainen), 

ASN:sta (Ranskan valvova viranomainen), ENSI:stä ja Physikerbüro Bremenistä, joka on 

ydinvoimalaitosten turvallisuuteen liittyvissä aiheissa konsultoitu insinööritoimisto (WISE 

2004).  

Tilaisuuteen osallistujat esittelivät maidensa tunnuslukujärjestelmiä, tosin ainoastaan 

STUKilla ja ENSI:llä oli tällä hetkellä käytössään toimivat järjestelmät. Esitysten jälkeen 

osallistujat esittivät tarkentavia kysymyksiä, jos jotain jäi epäselväksi. Lisäksi osallistujia 

pyydettiin tutustumaan STUKin järjestelmään ja esittämään parannusehdotuksia ja 

kommentteja siitä. Muiden osallistujien esityksiä ja palautetta käytettiin hyväksi 



64 

 

  

tunnuslukujärjestelmän kehitystyötä tehdessä. Lisäksi ENSI:n tunnuslukujärjestelmästä 

hankittiin tilaisuuden aikana lisää tietoa.   
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7 TUNNUSLUKUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa arvioidaan nykyisen tunnuslukujärjestelmän tilaa ja sitä, kuinka 

tunnuslukujärjestelmän kehitys tulisi hoitaa tulevaisuudessa. Luvussa käydään läpi myös 

STUKin henkilöstön haastatteluissa esiin nousseita kehitysideoita ja kuinka ne voitaisiin 

ottaa huomioon kehitysprojektissa. Tässä työssä nykyisillä tunnusluvuilla viitataan 

STUKissa tällä hetkellä käytössä oleviin tunnuslukuihin, uusilla tunnusluvuilla viitataan 

tässä työssä kehitettyihin tunnuslukuihin. Nykyiset tunnusluvut löytyvät liitteestä 1. 

Haastatteluun valittiin STUKin toimistopäälliköitä ja tunnuslukuvastaavia. Haastatteluja oli 

kahdessa vaiheessa. Työn alkuvaiheessa kerättiin mielipiteitä nykyisestä järjestelmästä ja 

sen ongelmakohdista ja projektin loppuvaiheessa haastattelut painottuivat 

tunnuslukujärjestelmän uuteen rakenteeseen ja sitä täydentävien uusien tunnuslukujen 

kehittämiseen ja arviointiin. 

Yksi tämän diplomityön kehitysajatuksista on lisätä KTO-ohjelman ja tunnuslukujen 

vuorovaikutusta. KTO-ohjelman ja tunnuslukujen vuorovaikutuksen lisäämistä on käsitelty 

luvuissa 7,8 ja 9 tekstin lomassa. Asiaa on lisäksi pohdittu luvussa 10, koska organisaation 

valvonta voisi toimia rajapintana KTO-tarkastusten ja tunnuslukujen välillä. 

7.1 Tunnuslukujärjestelmän tehtävä 

Tunnuslukujärjestelmän on tarkoitus tällä hetkellä toimia historiatiedon kerääjänä, 

apuvälineenä tiedotuksessa ja viestinnässä sekä kohdentaa ydinvoimalaitosten 

valvontatoimia. Historiatiedon keräämisessä järjestelmä toimii hyvin ja historiatiedot koko 

laitoksen käyttöhistorian ajalta löytyvät tallennettuina INDI:stä. Tunnuslukujärjestelmä on 

myös hyvä apuväline tiedotuksessa ja viestinnässä, sillä tunnuslukujen julkaiseminen 

ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraportissa lisää STUKin toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.  

Tunnuslukujärjestelmä on varsin erillään laitoksilla suoritettavasta tarkastus- ja 

valvontatyöstä, vaikka sen yhtenä tehtävänä olisi juuri ohjata ja tukea kyseistä toimintaa. 

Valvontatoimien ohjaaminen vaatisi sitä, että tunnuslukujärjestelmän ja muiden 

järjestelmien välillä olisi takaisinkytkentöjä, jolloin järjestelmät keskustelisivat keskenään 



66 

 

  

ja tieto välittyisi järjestelmästä toiseen. Tällä hetkellä tällaisia takaisinkytkentöjä ei ole, ja 

sen takia tunnuslukujärjestelmän tarkoitusta ja asemaa tulisi pohtia.  

Tunnusluvut eivät tuota lisäarvoa viranomaiskäytössä yksinään, vaan niiden on oltava osa 

laajempaa valvonta- ja tarkastustoimintaa. Tunnuslukujen tärkein tehtävä on kertoa 

mittaamiensa asioidensa tilasta ja niiden kehityksestä. Mutta jos ne ovat selkeästi 

linkitettyinä tarkastuksiin ja muuhun valvontaan, voidaan tunnuslukujen ja tarkastuksen 

tuloksia vertailemalla löytää parannettavaa tunnuslukujen määrittelyssä tai valvonnan eri 

osa-alueiden kattavuudessa. Esimerkiksi jos tunnuslukujen arvot kertovat jonkin osa-alueen 

heikkenemisestä, mutta valvontatoimet eivät havaitse vastaavaa poikkeamaa, on hyvä 

tarkastella, miksi näin on ja onko toiminnassa parannettavaa. Tietenkin tilanne voi olla myös 

päinvastainen, jos tunnusluvuista ei pystytä havaitsemaan turvallisuustason heikkenemistä, 

vaikka se nousee selvästi esille tarkastustoiminnassa. Tällöin tulee miettiä, kuinka 

tunnusluku saadaan paremmin huomioimaan vastaavanlaiset muutokset.   

Tunnuslukujärjestelmän aseman selkeyttämiseksi ensimmäinen vaihtoehto olisi luopua 

valvontatoimien ohjaamisesta ja tehdä tunnuslukujärjestelmästä puhtaasti viestinnällinen 

työkalu. Tämä vaihtoehto on sinänsä keinotekoinen ja ristiriitainen, sillä kun tunnuslukuja 

tehdään vuosittain, seurataan myös niiden kehitystä vertaamalla toteutunutta arvoa 

historiatietoon. Ilman vertaamista historiatietoihin tunnusluvun tuloksena saadaan vain 

lukuarvo, joka ei ole ollenkaan informatiivinen ja sen tekemisen hyödyllisyys jää vähäiseksi.  

Toinen vaihtoehto olisi pyrkiä parantamaan tunnuslukujärjestelmän vuorovaikutusta muiden 

valvontaohjelmien kanssa ja lisäämään tunnuslukujärjestelmän mahdollisuuksia ohjata 

käytännön valvontatyötä. Tällöin tunnuslukujen tulokset voisivat ohjata valvontatoimia 

kohteisiin, jossa tunnuslukujen tulokset näyttävät heikkenemisen merkkejä. Tämä vaatisi 

todennäköisesti laajemman tunnuslukujärjestelmän ylläpitämistä ja enemmän ennakoivien 

tunnuslukujen kehittämistä, jotta niillä voitaisiin paremmin ennustaa tulevaisuutta.  

Kolmanteen vaihtoehtoon liittyy tunnuslukujärjestelmän rakenteen muuttaminen ja 

yhteistyön lisääminen. Tässä tapauksessa tunnuslukujärjestelmässä ja esimerkiksi KTO-

ohjelmassa seurattaisiin samoja osa-alueita. Tällöin tunnusluvut tuottaisivat suoraan 

hyödynnettävää tietoa määrätyille osa-alueille, ja ne toimisivat arvioinnin ja raportoinnin 

tukena. Tässä vaihtoehdossa tunnuslukujen ominaisuus tiedottamisessa STUKin osastojen 
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välillä korostuisi, ja mikä tärkeintä, niiden tuottamaa tietoa pystyttäisiin hyödyntämään 

paremmin. Tunnuslukujen käyttäminen esimerkiksi osana KTO-tarkastusten raportointia 

voisi parhaimmillaan mahdollistaa sen, että tunnuslukujen tulokset nostaisivat esille asioita, 

joihin tarkastuksia voisi kohdentaa seuraavalla kerralla. Tässä vaihtoehdossa tarkastukset 

eivät olisi alisteisia tunnusluvuille, vaan tunnusluvut toimisivat yhteistyössä tarkastusten 

kanssa ja molemmat antaisivat syötteitä toisilleen.   

Tunnuslukujärjestelmää kehitettäessä tulisi pohtia myös siitä näkökulmasta, voisivatko 

tunnusluvut tehostaa tiedon välittämistä STUKin osastojen ja toimistojen välillä. Tällä 

hetkellä luvanhaltijat toimittavat paljon tietoa STUKiin päivä-, viikko, kuukausi- ja 

vuositasolla eikä yksittäinen henkilö pysty niitä kaikkia hallitsemaan. Tunnusluvut voisivat 

kerätä raporteista oleellisimpia tietoja, joista tunnuslukujen tekeminen onnistuu ja tällä 

tavalla koostaa ja välittää tietoa eteenpäin. Tällöin tunnusluvut tulisi löytyä helposta ja 

näkyvältä paikalta, esimerkiksi STUKin sisäisiltä intra-sivuilta. 

Tunnuslukujärjestelmän osallistumista valvonnan aktiiviseen ohjaamiseen tulee harkita, sillä 

tunnuslukuja päivitetään vain kerran vuodessa, jolloin valvontatoimien ohjaamiseen käytetyt 

arvot voisivat olla jo vanhentuneita. Valvontatoimia tehdään päivittäin ja mahdolliset viat ja 

riskit korjataan mahdollisimman nopeasti. Toisaalta tämä ei haittaa siinä tilanteessa, jos 

edeltävän vuoden tiedot ovat käytettävissä kyseisen vuoden tarkastuskohteita 

suunniteltaessa.  Tämä vaatisi kuitenkin sen, että tunnuslukujen tekeminen siirrettäisiin 

keväältä syksylle. Tällöin tunnuslukujen päivittäminen voisi tapahtua vuoden välein, vaikka 

päivittämisen aikataulu ei noudattaisikaan kalenterivuosia..  

7.2 Tunnuslukujärjestelmän rakenne 

Rakenteeltaan nykyinen tunnuslukujärjestelmä on jakautunut laitoksen käyttö- ja 

ylläpitotoimintaan, käyttötapahtumiin ja rakenteelliseen eheyteen. Näillä alueilla järjestelmä 

on varsin kattava. Nämä osa-alueet ovat nykyisen järjestelmän vahvuus ja nämä osa-alueet 

tulisi säilyttää myös osana uutta järjestelmää. Mutta ydin- ja säteilyturvallisuuden valvonta 

koostuu muistakin osa-alueista, joten tunnuslukujärjestelmän kattavuutta olisi tarpeellista 

laajentaa.  

Nykyisen tunnuslukujärjestelmän rakenne on epätasapainossa, jolla tarkoitetaan sitä, että 

tunnusluvut painottuvat puhtaasti teknisiin tunnuslukuihin, eikä järjestelmä seuraa tällä 
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hetkellä esimerkiksi organisaation toimintaan liittyviä tunnuslukuja. 

Tunnuslukujärjestelmässä on myös sidottu samaan osa-alueeseen käyttö- ja ylläpitotoiminta. 

Ne ovat tietenkin hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa, mutta laitosten vanhetessa ja siten 

laitosten ylläpidon tärkeyden korostumiseen, olisi ne hyvä erotella toisistaan. Tämän jaon 

myötä olisi myös mahdollista sijoittaa käyttötapahtumat ja rakenteellinen eheys laitosten 

käyttötoiminnan alle.   

Suurin osa nykyisistä tunnusluvuista palvelee hyvin tarkoitustaan, mutta osa tarvitsee 

päivittämistä tai jopa poistamista. Muutostarpeet pyrittiin selvittämään toimistopäälliköiden 

ja tunnuslukuvastaavien kanssa käydyissä keskusteluissa. Osaan tunnusluvuista liittyy 

selvennettävää voimalaitosten raportoinnissa ja tapahtumien tulkinnassa. Tästä esimerkkinä 

kohdassa ”A.I.1d Yhteisviat” yhteisvikojen määrittely pitäisi yhtenäistää Loviisan ja 

Olkiluodon välillä. Nykyinen tilanne on se, että Olkiluodossa tulkitaan merkitykseltään 

paljon lievempiä tapauksia yhteisviaksi kuin Loviisassa. STUKia kiinnostavat etupäässä ne 

yhteisviat, joilla on turvallisuusmerkitystä.  

Kohdassa ”A.I.4 Säteilyaltistus” olevat tunnusluvut kollektiivinen säteilyannos 

neljännesvuosittain ja kymmenen suurimman annoksen keskiarvo neljännesvuosittain, ovat 

ajalta, jolloin tiedot tunnuslukuihin toimitettiin vielä neljännesvuosittain. Ne eivät ole tällä 

hetkellä lain tai sopimusten velvoittamia ja sama tieto julkaistaan vuositasolla, joten ne 

voitaisiin poistaa. Samassa kohdassa olevaan kollektiiviseen säteilyannoksen kuvaajan 

palkkeihin voitaisiin tehdä jako tehoajon ja vuosihuollon aikaisiin annoksiin. Lisäksi 

tunnusluvussa ”Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvo 

nettosähkötehoa kohden” on viittaus vanhaan YVL 7.9 ohjeeseen, kyseinen kohta löytyy 

nykyisin YVL C.2:sta. 

”A.II.3 Tapahtumien merkitys”-kohdassa riskimittana käytetään kuhunkin tapahtumaan 

liittyvää sydänvauriotodennäköisyyden kasvua, englanniksi lyhennys CCDP. CCDP:n 

arvoja seurataan kolmessa eri luokassa: CCDP > 1E-7, 1E-8 < CCDP < 1E-7 ja CCDP < 1E-

8. Näistä kahden jälkimmäisen yhdistäminen tai poistaminen voisivat olla vaihtoehtona, sillä 

esimerkiksi NRC seuraa tapahtumia, joiden CCDP > 1E-6.  (NRC 2012, 5) 

Osa indikaattoreista ei anna lisähyötyä ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvonnalle, mutta 

niillä on suuri tiedotuksellinen arvo, kuten esimerkiksi kohdalla ”A.I.6 Laitosten 
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parantaminen”, jonka indikaattori seuraa laitosten ylläpito- ja muutosinvestointien määrää. 

Tämä tunnusluku on siitä hyödyllinen, että sillä varmistetaan tarpeellisten investointien 

määrä, kun laitokset lähestyvät käyttöikänsä loppua.  

7.3 Tunnuslukujärjestelmän ylläpitäminen  

Tunnuslukujärjestelmä on kuin mikä tahansa työkalu, se tarvitsee säännöllistä huoltoa ja 

toimintakunnon tarkastelua.  Tarkastelua voivat vaatia niin yksittäiset tunnusluvut kuin 

järjestelmä kokonaisuutena, lisäksi yhteisissä toimintatavoissa tai menettelyissä voi olla 

parannettavaa. Järjestelmän kannalta olisi parempaa, jos siihen liittyviä vikoja tai ongelmia 

voitaisiin ratkaista nopealla aikataululla, eikä niin, että samat viat seuraavat järjestelmää 

vuodesta toiseen. 

Tämän takia tunnuslukujen parissa työskentelevien ihmisten tulisi pystyä vaikuttamaan 

joustavammin ja aktiivisemmin järjestelmään ja sen mahdollisiin heikkouksiin. Muuten 

kerrasta toiseen toistuvat huonot kokemukset syövät järjestelmän käytettävyyttä ja halua 

hyödyntää sen hyviä puolia. Tämän voisi ratkaista järjestämällä tietyn määräajoin, vaikka 

vuosittain, tunnuslukuihin liittyvän työpajan tai muunlaisen tapaamisen, jossa käytäisiin läpi 

tunnuslukujärjestelmään liittyviä parannusehdotuksia ja suunniteltaisiin järjestelmän 

ylläpito- ja kehitystoimia. Tarvittaessa tai harkinnan mukaan myös luvanhaltijoiden 

edustajat voisivat ottaa aktiivisesti osaa kehitystyöhön.   

Tämän kaltainen toiminta olisi tärkeää varsinkin, jos päätetään ottaa käyttöön uusi 

tunnuslukujärjestelmä tai uusia tunnuslukuja, jotta niiden sisäänajo sujuisi mahdollisimman 

helposti. Myös Olkiluoto 3:n ja muiden uusien laitosten käyttöönotto vaatii aktiivisempaa 

otetta tunnuslukujärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen.  

Yksittäisiä tunnuslukuja tulisi arvioida säännöllisin määräajoin, jotta yksittäinen tunnusluku 

ja tunnusluvut yhdessä kehittyvät organisaation tarpeiden ja strategisen suunnan mukaisesti. 

Tunnuslukuja tulisi käydä läpi määräajoin ja arvioida, miten hyvin se vastaa sille alun perin 

asetettuja ehtoja. Voi olla järkevää tehdä tämä kollektiivisesti tunnusluvuille. (SDF 2016, 

33) 

Tunnuslukujen arvioinnissa tulisi pohtia, kuinka tunnusluku (SDF 2016, 33): 
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– Tukee päätöksen tekoa 

– Ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin ja kestävään kehitykseen 

– Sen poistaminen vaikuttaisi tiedonkeruuprosessiin 

– Voi korvata tai muuttaa olemassa olevia tiedonkeräysväyliä 

– Hyötyisi sitä tukevien tai täydentävien tunnuslukujen kehittämisestä 

– Kuvaa kyseisen osa-alueen toimintaa 

7.4 Haastattelut 

Tässä osiossa käydään läpi, mitä muita huomioita ja muutosehdotuksia saatiin 

haastattelemalla STUKin toimistopäälliköitä ja tunnuslukuvastaavia. Haastatteluja oli 

kahdessa vaiheessa, työn alkuvaiheessa kerättiin mielipiteitä nykyisestä järjestelmästä ja sen 

ongelmakohdista. Projektin loppuvaiheessa haastattelut painottuivat tunnuslukujärjestelmän 

uuteen rakenteeseen ja sitä täydentävien uusien tunnuslukujen kehittämiseen ja arviointiin. 

7.4.1 Tiedon saaminen  

Haastatteluissa kävi ilmi, että tiedon saamisessa luvanhaltijoilta oli kehitettävää. 

Tunnuslukujen tuottamiseen tarvittavan tiedon saaminen saattoi jäädä viime hetkeen, jolloin 

tunnuslukuja jouduttiin tekemään kiireessä ja virheitä saattoi syntyä. Tietojen saamiseen 

liittyi myös se ongelma, että lukuarvot saattoivat tulla epäkäytännöllisessä muodossa tai ne 

piti etsiä esimerkiksi raportista, jolloin tunnuslukuvastaava joutui itse syöttämään lukuarvot 

järjestelmään. Ihmiset, jotka osasivat pyytää lukuarvot jo valmiiksi Excelissä, kuitenkin ovat 

saaneet ne haluamassaan muodossa. 

7.4.2 Tunnuslukujen käyttäminen  

Tunnusluvut koettiin informatiivisina ja ne sopivat tiedon välittämiseen niin tavallisille 

kansalaisille kuin virallisille tahoillekin. Tunnuslukujen kuvaajien saaminen 

käyttäjäystävällisessä muodossa muihin käyttötarkoituksiin koettiin vaikeaksi, etenkin 

niiden joilla ei ollut pääsyä INDIin. Tästä johtuen on jouduttu turvautumaan esimerkiksi 

kuvakaappauksiin vuosiraportista.  
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7.4.3 Tunnuslukujen tekemisestä aiheutuva kuormitus 

Tunnuslukuihin liittyvään kuormitukseen vaikutti usein se, miten tärkeänä tunnuslukujen 

tekeminen koettiin. Jos tunnusluvusta vastuussa oleva koki, että hän tekee tunnusluvut vain 

vuosiraporttia varten, eikä nähnyt niiden tekemiseen muuta oleellisempaa syytä, hän koki 

todennäköisemmin, että tunnuslukuihin käytetty aika ei vastannut tunnusluvuista saatavaa 

hyötyä. Työtaakkaan vaikutti myös aiemmassa kohdassa mainittu kiire, varsinkin jos 

tunnuslukuihin tarvittavat tiedot tulivat viime tingassa.  

7.5 Esitetyt muutokset 

Seuraavaksi käydään läpi muutosehdotukset, joilla haastatteluissa esiin tulleet ongelmat 

voitaisiin ratkaista.  

7.5.1 Tiedon saaminen ja työtaakan helpottaminen 

Tiedon käsittelyn helpottamiseksi luvanhaltijan kanssa voitaisiin sopia, että tunnuslukuihin 

käytettävät tiedot toimitettaisiin joko tunnuslukukohtaisesti tai kootummin Excel-

tiedostossa. Tieto toimitettaisiin sovittuun päivämäärään mennessä tunnuslukuvastaaville tai 

tietoja käsittelevälle henkilölle.  

7.5.2 Tunnuslukujen käyttäminen ja esilletuonti 

Tunnuslukujen käytön lisäämiseksi ja tuotetun tiedon välittämiseksi STUKin sisäisille 

Internet-sivuille voisi luoda oman osionsa tunnuslukujärjestelmälle. Näillä sivuilla voitaisiin 

esitellä järjestelmän toimintaa ja seurata tunnuslukujen kehitystä. Tämä toisi tunnusluvut 

paremmin esille ja viestittäisi niiden tekijöille, että tunnuslukujen käyttö ei rajoitu vain 

vuosiraportin tekemiseen.   

Sivuille voisi ohjelmoida myös ”koneen”, joka loisi halutun tunnusluvun koneeseen 

syötettyjen arvojen pohjalta. Koneen käyttäjä valitsisi haluamansa tunnusluvun ja aikavälin, 

jolta tunnusluvun kehityksen haluaa. Tämän jälkeen kone antaisi valmiin kuvan, jonka 

käyttäjä voi lisätä sen jälkeen osaksi vaikka omaa esitystään.  
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8 TUNNUSLUKUJÄRJESTELMÄN UUSI RAKENNE 

Tässä luvussa esitellään tunnuslukujärjestelmälle kehitetty uusi rakenne. 

Tunnuslukujärjestelmän rungon kehittämisessä on käytetty hyödyksi IAEA:n TECDOC-

1141:ä, jonka sisältöä on käyty läpi luvussa 5.1. Ensimmäiseksi tässä luvussa käsitellään 

tunnuslukujärjestelmän uuden rakenteen muodostumista, jonka jälkeen arvioidaan sen 

käytännöllisyyttä ja uusien tunnuslukujen käyttöönottoa. Lopuksi arvioidaan muissa 

tunnuslukujärjestelmissä käytössä olevia ominaisuuksia ja kuinka ne sopisivat STUKin 

omaan tunnuslukujärjestelmään.  

Tässä työssä ei selitetä tarkemmin nykyisten tunnuslukujen määritelmää, tiedon saantia tai 

tarkoitusta, jos niihin ei kohdistu muutoksia. Nykyisten tunnuslukujen kohdalla kerrotaan, 

mistä kyseinen tunnusluku löytyy nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä, ja mitkä niistä 

siirtyvät uuteen järjestelmään. Nykyisten tunnuslukujen tiedot löytyvät ydinenergian käytön 

turvallisuusvalvonnan vuosiraportista, liitteestä kaksi.  

8.1 Turvallisuustavoite sekä järjestelmän rakenne  

Seuraavassa kolmessa kappaleessa pyritään selventämään tunnuslukujärjestelmän uuden 

rungon rakennetta ja tunnuslukujen sijoittumista runkoon. Tähän paras tapa on tutustua 

tarkemmin laitosten käyttöön ja syventyä sen reaktoriturvallisuus-osioon. 

Reaktoriturvallisuus-osio koostuu neljästä strategisesta tunnusluvusta, joiden alle varsinaiset 

tunnusluvut sijoittuvat. Kuvat tunnuslukujärjestelmän uudesta rakenteesta löytyvät liitteestä 

3. 

8.1.1 Turvallisuustavoitteen ja yleistason tunnuslukujen määrittely 

Ensimmäiseksi määritellään sopiva turvallisuustavoite tunnuslukujärjestelmälle. 

Tunnuslukujärjestelmä toimii yhtenä osana ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvontaa, joten 

turvallisuustavoitteeksi on perusteltua asettaa ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö. 

Turvallisuustavoitteen määrittelyn jälkeen on lähdettävä miettimään, miten 

turvallisuustavoite voidaan jakaa mitattavissa oleviin kokonaisuuksiin. Näitä 

kokonaisuuksia hahmotellessa on hyvä muistaa, että järjestelmän tulisi olla mahdollisimman 

kattava, eikä ostoslistan tavoin valikoitu lista tunnuslukuja.  
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Ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö on laaja kokonaisuus, jonka voidaan nähdä 

muodostuvan ydinvoimalaitosten asianmukaisesta käytöstä, laitteistojen ja järjestelmien 

kunnon ylläpitämisestä nyt ja tulevaisuudessa sekä organisaatioiden hyvästä 

turvallisuuskulttuurista ja riittävistä resursseista. Lisäksi ydinvoimalaitosten normaalikäytön 

lisäksi on valmistauduttava myös onnettomuustilanteisiin. Tässä työssä 

turvallisuustavoitteen nähdään muodostuvan tuotannon tunnusluvuista, laitosten käytöstä, 

laitosten ylläpidosta ja laitosta käyttävästä organisaatiosta. Turvallisuustavoitteen 

jakautumista neljään osa-alueeseen havainnollistetaan kuvassa 19. 

 

Kuva 9. Turvallisuustavoitteen muodostuminen. 

Laitosten käyttöä seurataan tuotannon ja laitosten käytön tunnusluvuilla. Tuotannon 

tunnusluvuilla on tarkoitus valvoa laitoksen sähköntuotannon arvoja ja seurata niiden 

muutoksia. Laitosten käytön tunnusluvuilla on tarkoitus seurata laitoksen käytön seurauksia 

ja ydinturvallisuuden kannalta oleellisimpien järjestelmien kuntoa ja tapahtumia. 

Laitosten ylläpidon tunnusluvuilla on tarkoitus valvoa, että laitokset pidetään koko ajan 

parhaass, saavutettavissa olevassa kunnossa. Laitosten ylläpito on uusi osa-alue 

tunnuslukujärjestelmässä ja sen tarkoitus on seurata kunnossapitotöihin liittyviä 

tunnuslukuja, ikääntymisen hallintaa ja muilta laitoksilta saatujen käyttökokemuksien 

pohjalta hyväksi todettujen käytäntöjen ja laitosmuutosten käyttöönottoa. 

Organisaatio-osion on tarkoitus seurata laitosten turvallisuuskulttuuria, 

johtamisjärjestelmää, resursseja ja henkilöstön osaamista. Tämä on uusi osa-alue STUKin 

tunnuslukujärjestelmässä. Organisaatiopuolen asiat vaikuttavat olennaisesti jokaiseen 

tunnuslukujärjestelmän osa-alueeseen. 

Kun turvallisuustavoite on saatu jaettua järkeviin kokonaisuuksiin, voidaan ryhtyä 

suunnittelemaan niihin sopivia tunnuslukuja. Osaa kokonaisuuksista voidaan mitata suoraan 

Ydinvoimalaitosten  turvallinen käyttö

Tuotannon tunnusluvut Laitosten käyttö Laitosten ylläpito Organisaatio
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sopivilla tunnusluvuilla, osa vaatii lisää strategisia tunnuslukuja, jotta monimutkainen 

asiakokonaisuus saadaan havainnollistettua. Lopulta tarpeeksi monen portaan jälkeen 

kaikille kokonaisuuksille löytyy sopivat, mitattavissa olevat tunnusluvut. 

8.2 Laitosten käytön tunnusluvut 

Laitosten käyttö on ylemmän tason tunnusluku, joka jakaantuu kuuteen strategiseen ja 

ylemmän tason tunnuslukuun: reaktoriturvallisuuteen, säteilysuojeluun, laitos- ja 

henkilöturvallisuuteen, ydinmateriaalivalvontaan, voimalaitosjätteisiin sekä 

valmiusjärjestelyihin. Laitosten käytössä on pyritty tuomaan esiin se, kuinka ydinenergian 

käytössä turvallisuus, turva- ja valmiusjärjestelyt sekä ydinmateriaalivalvonta voidaan 

sijoittaa samaan rakenteeseen.  

Laitosten käyttö-osioon sijoittuisi suurin osa STUKin nykyisen tunnuslukujärjestelmän 

säilytettävistä indikaattoreista. Kokonaan uusia osa-alueita olisivat laitos- ja 

henkilöturvallisuus, ydinmateriaalivalvonta, voimalaitosjätteet sekä valmiusjärjestelyt. 

Reaktoriturvallisuus ja säteilysuojelu ovat osa-alueita, jotka tulisivat nykyisestä 

järjestelmästä.  

Reaktoriturvallisuus on yleistason tunnusluku ja se käydään läpi tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. Säteilysuojelu koostuisi nykyisen järjestelmän tunnusluvuista ja sillä 

seurattaisiin laitoksen vuosihuoltojen ja tehoajon aikana syntyvien kollektiivisten annosten 

ja päästöjen määrää. Laitos- ja henkilöturvallisuus-osio on seurattavana osa-alueena uusi, ja 

sillä seurattaisiin palo-, työ-, tietoturvallisuuteen sekä turvajärjestelyihin liittyviä 

tunnuslukuja. Ydinmateriaalivalvonta on uusi osa-alue ja se viittaa ydinmateriaalien käytön, 

kuljettamisen ja varastoimisen valvomiseen. Voimalaitosjätteet on myös uusi osa-alue 

tunnuslukujärjestelmässä ja sen tarkoitus on seurata matala- ja keskiaktiivisten jätteiden 

syntymistä, käsittelyä ja varastointia.  

Valmiusjärjestelyt on neljäs uusista osa-alueista ja sillä tarkoitetaan varautumista 

valmiustilanteisiin. Valmiustilanteella tarkoitetaan onnettomuutta tai tapahtumaa, jossa 

ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä tai joka edellyttää 

toimintavalmiuden tehostamista laitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. (STUK 2016b, 3) 
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8.3 Reaktoriturvallisuus 

Reaktoriturvallisuus on yleistason tunnusluku, joka jakaantuu käyttötapahtumiin, 

onnettomuusriskiin, turvallisuusjärjestelmiin ja rakenteelliseen eheyteen. Kyseiset 

tunnusluku-alueet ovat hyvin edustettuina nykyisessä tunnuslukujärjestelmässä ja niiden 

tunnusluvut ovatkin peräisin sieltä.  

Kuvassa 20 on esitelty reaktoriturvallisuuden rakenne.  

 

Kuva 10. Reaktoriturvallisuuden muodostuminen. 

 

8.3.1 Käyttötapahtumat 

Käyttötapahtumissa on kaksi strategista tunnuslukua: tapahtumien määrä ja tapahtumien 

merkitys. Ne ovat nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä ja löytyvät nykyisestä 

tunnuslukujärjestelmästä kohdista A.II.1 ja A.II.2.  

8.3.1.1 Tapahtumien määrä 

Tapahtumien määrässä tunnuslukuina seurataan: 

 Käyttötapahtumaraporttien määrää 

 Pikasulkujen määrää 

Uuden ohjeen YVL A.10 täytäntöönpano tehtiin vuoden 2015 loppupuolella, joten vuoden 

2015 tunnusluvuissa on vielä tästä johtuen säilytetty vanhat, YVL 1.5 mukaiset termit. Uudet 

käyttötapahtumaraportit sisältävät erikoisraporttien ja häiriökertomusten lisäksi myös 

STUKille tiedoksi toimitetut muut laitostapahtumat. (STUK 2016a, 64)  

8.3.1.2 Tapahtumien merkitys 

Tapahtumien merkityksessä tunnuslukuna seurataan (katso kappale 6.1.2): 

Rakenteellinen eheys

Reaktoriturvallisuus

Käyttötapahtumat Onnettomuusriski Turvallisuusjärjestelmät
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 Riskin kannalta merkittävimmät tapahtumat CCDP > 1E -7 

8.3.2 Onnettomuusriski 

Onnettomuusriskin alla on yksi tunnusluku: ydinvoimalaitosten onnettomuusriski. Se on 

nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä ja löytyy kohdasta A.II.4 

8.3.3 Turvallisuusjärjestelmät 

Turvallisuusjärjestelmiä seurataan Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla kolmella eri 

tunnusluvulla, jotka liittyvät turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyyksiin. Tunnusluvut 

ovat osana nykyistä tunnuslukujärjestelmää, josta ne löytyvät kohdasta A.I.3. 

Loviisan laitokselta tunnuslukuina seurataan: 

 Korkeapaineisen hätälisävesijärjestelmän epäkäytettävyyttä 

 Hätäsyöttövesijärjestelmän epäkäytettävyyttä 

 Dieseleiden epäkäytettävyyttä 

Olkiluodon laitokselta tunnuslukuina seurataan: 

 Suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän epäkäytettävyyttä 

 Apusyöttöjärjestelmän epäkäytettävyyttä 

 Dieseleiden epäkäytettävyyttä 

8.3.4 Rakenteellinen eheys 

Rakenteellinen eheys koostuu kolmesta yleistason tunnusluvusta: polttoaineen tiiveydestä, 

primääripiirin tiiveydestä ja suojarakennuksen tiiveydestä. Niiden alla on kullakin kaksi 

strategista tunnuslukua. Kyseiset tunnusluvut ovat nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä ja 

löytyvät kohdasta A.III. 

Polttoaineen tiiveyttä seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: 

 Polttoaineen tiiveys: 

 Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuustaso tehoajolla (I-

131) 
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 Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuus tehoajolla (I-131) 

 Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuustaso alasajojen 

yhteydessä (I-131) 

 Vuotavien polttoainenippujen määrä: 

 Reaktorista poistettujen vuotavien polttoainenippujen lukumäärä 

Primääripiirin tiiveyttä seurataan Loviisassa ja Olkiluodossa seuraavilla tunnusluvuilla: 

 Primääripiirin tiiviys; korroosiota aiheuttavat aineet, höyrystimien ulospuhallusten 

kloridipitoisuuksien maksimiarvot tehokäytöllä 

 Primääripiirin tiiviys; korroosiotuotteet, sekundääripiirin syöttöveden 

rautapitoisuuden maksimiarvot tehokäytöllä 

 Sekundääripiirin tiiviys; kemian indeksi 

 Primääripiirin tiiviys; korroosiotuotteet; primäärijäähdytteen rautapitoisuuden 

maksimiarvot tehokäytöllä 

 Primääripiirin tiiviys; primäärijäähdytteen kobltti-60-pitoisuuden maksimiarvo 

laitosyksikön alasajojen yhteydessä 

Edellisten lisäksi Olkiluodossa seurataan kolmea muuta primääripiirin tiiveyttä kuvaavaa 

tunnuslukua:  

 Primääripiirin tunnistetut vuodot 

 Primääripiirin tunnistamattomat vuodot 

 Suurin tunnistamaton vuoto suhteessa TTKE-rajaan 

Suojarakennuksen tiiveyttä seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: 

 Eristysventtiilien tiiviystulokset 

 Suojarakennuksen aukkojen kokonaisvuoto vuotobudjettiin verrattuna 

 Ulompien eristysventtiilien kokonaisvuoto vuotobudjettiin verrattuna 

8.4 Tunnuslukujärjestelmän uusi runko  

Järjestelmän uutta runkoa on lähdetty rakentamaan IAEA:n TECDOC-1141:ssa esitellyn 

tunnuslukujärjestelmän hierarkkisen puumallin pohjalta. IAEA:n mallissa ensimmäiseksi 
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määritellään tunnuslukujärjestelmän turvallisuustavoite. Turvallisuustavoite on yleensä 

monimutkainen, monen asian summa, minkä mittaaminen ei suoraan onnistu. 

Turvallisuustavoitteesta runko lähtee haarautumaan alaspäin, kunnes kaikille järjestelmän 

osa-alueille on saatu järkevät ja mittavissa olevat tunnusluvut. 

IAEA:n puumallin etuina ovat sen läpinäkyvyys, hyvä muokattavuus ja ydinvoimalaitoksen 

kokonaisturvallisuuden hahmottaminen. Läpinäkyvyys auttaa havainnollistamaan 

valvonnan kattavuutta ja ydinvoimalaitosten kokonaisturvallisuuden muodostumista eli 

mistä osa-alueista ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö koostuu ja kuinka osa-alueet 

liittyvät toisiinsa. Osaa osa-alueista ei kuitenkaan pystytä kuvaamaan suoraan 

tunnusluvuilla, joten niistä tehdään useampiportaisia. Laajoja kokonaisuuksia saadaan 

kuvattua näin todenmukaisemmin, eikä niitä jouduta yksinkertaistamaan liikaa.  

Muokattavuus helpottaa mallin muuttamista, jos tunnuslukujärjestelmän rakennetta tarvitsee 

päivittää tai tunnuslukujärjestelmän rakenne halutaan yhtenäistää esimerkiksi KTO-

tarkastusten kanssa.  Muokattavuus helpottaa myös mallin soveltamista erilaisille 

ydinlaitoksille, kun pystytään tekemään erilaisia rakenteita tunnuslukujärjestelmään. 

Toisaalta tunnuslukujärjestelmän on huomioitava jo muutenkin eroavaisuudet ja 

erityispiirteet ydinvoimalaitosten rakenteissa ja käytössä. 

IAEA:n puumallin rakenne helpottaa hahmottamaan kokonaisuutta, jota 

tunnuslukujärjestelmän on tarkoitus mitata. Samalla se myös selventää yksittäisten 

tunnuslukujen suhdetta toisiin tunnuslukuihin. Nämä ovat tärkeitä piirteitä, sillä 

ydinvoimalaitosten turvallisuuden varmistaminen edellyttää ydinlaitoksen järjestelmien, 

rakenteiden, laitteiden ja turvallisuuteen vaikuttavien organisaatioiden toiminnan korkeaa 

laatua sekä turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden ja niiden välisten vuorovaikutusten 

asettamista erityisen huomion kohteeksi. Turvallisuus, siihen vaikuttavat tekijät ja eri 

tekijöiden väliset yhteydet muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden tekijän muuttumisella 

voi olla laaja vaikutus. Tämän vuoksi turvallisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena. (YVL 

A.3 2013) 

IAEA:n puumallin yhtenä heikkoutena voi nähdä sen, että siinä tunnuslukuja joudutaan aina 

sijoittamaan osaksi laajempaa kokonaisuutta ja jaottelemaan niitä eri laatikoihin. Tämä ei 

ole ongelma suurimmalla osalle tunnusluvuista, mutta ongelma nousee esille esimerkiksi 
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silloin kun osa-aluetta mitataan sekä teknillisillä että organisaatiota mittaavilla 

tunnusluvuilla. Riskinä tässä tilanteessa on, että tunnusluvun sijoittumisen nähdään 

määrittelevän minkälaisilla tunnusluvuilla sitä voidaan mitata, kun tärkeämpää olisi miettiä 

asiaa kokonaisuuden kannalta. Tärkeämpää on ymmärtää, kuinka osa-alueen mittaaminen 

palvelee parhaiten kokonaisuutta, miettimättä liikaa tunnusluvun sijoituspaikan luonnetta.  

Toinen ongelma liittyy sellaisiin osa-alueisiin, joiden sijoittaminen omaksi 

kokonaisuudekseen on hyvin keinotekoista. Turvallisuuskulttuuri on esimerkiksi vahvasti 

sidoksissa useimpiin tunnuslukuihin.  Tällaisiin osa-alueisiin voi olla vaikea kehittää 

toimivia tunnuslukuja. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on ottaa mallia NRC:n mallista, jossa 

tällaisia osa-alueita nimitetään poikkileikkaaviksi eli ne vaikuttavat tunnuslukujärjestelmän 

joka kohdassa. 

Siirtyminen IAEA:n malliin tuo myös sen edun, että jatkossa tunnuslukujärjestelmää ja sen 

sisältämiä tunnuslukuja voidaan vertailla muiden toimijoiden kanssa, joilla on joko IAEA:n 

tunnuslukujärjestelmä tai sitä vastaava hierarkkinen puumalli käytössään. 

Tunnuslukujärjestelmän rakennetta muokattaessa on kuitenkin varmistuttava, että 

kokonaisuus pysyy tasapainoisena ja järjestelmän toimintakunto säilyy. 

Nykyisen tunnuslukujärjestelmän tunnusluvut pystytään hyödyntämään tässä uudessa 

rakenteessa. Uudessa tunnuslukujärjestelmässä niiden asema ja suhde muihin 

tunnuslukuihin selkeytyy, kun tunnusluvut saadaan osaksi laajempaa järjestelmää. Uusi 

järjestelmä tarvitsee kuitenkin uusia tunnuslukuja täydentämään osa-alueita, joita nykyinen 

järjestelmä ei seuraa.  Uusien tunnuslukujen käyttöönottoa on käsitelty luvussa 9. 

8.5 Uusien tunnuslukujen ja järjestelmän käyttöönotto 

Uusien tunnuslukujen sopivuutta on tarkkailtava, jotta ehdotetut tunnusluvut tuottavat 

halutunlaista tietoa, tai ettei tunnusluvun keräämää tietoa saada jo jotain muuta kautta. 

Jossain tapauksissa voi olla helpompaa muuttaa olemassa olevia tunnuslukuja vastaamaan 

tiedon tarvetta. Suuren tunnuslukujoukon ylläpitäminen vaatii vaivaa ja voi häiritä 

organisaation muuta työtä. Painopiste pitäisikin laittaa muutamaan kriittiseen osa-alueeseen, 

sillä ei ole käytännöllistä eikä tarpeellista mitata kaikkea. (SDF 2016, 15) 
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Täysin uusien tunnuslukujen kehittäminen ottaa oman aikansa, vaikka tunnusluvun 

määrittely ja laskeminen saataisiin nopeasti suunniteltua. Uusia tunnuslukuja kehitettäessä 

olisi hyvä huomioida se, minkälaista historiatietoa on käytettävissä. Jos uusi tunnusluku on 

sellainen, että sen tuottamiseen tarvittavaa historiatietoa ei yksinkertaisesti ole saatavissa 

mistään vanhasta tietokanavasta, tunnusluvun käyttöönotto vaatii aikaa. Työmäärän 

vähentämiseksi osa uusista tunnusluvuista voitaisiin ottaa suoraan luvanhaltijalta. Jos tähän 

ryhdytään, on tarkkaan mietittävä, mitä tunnuslukuja on mielekästä ottaa, sillä 

voimayhtiöiden tunnusluvut eivät välttämättä sovellu STUKin käyttöön. 

Uusissa tunnusluvuissa pyrittiin huomioimaan, onko kyseiseen tunnuslukuun saatavilla 

historiatietoa, jotta tunnusluvun trendin seuraamista pystyttäisiin tekemään heti tunnusluvun 

käyttöönotosta alkaen. Tämä edellyttää sitä, että tarvittavaa tietoa on oltava kerättynä jo 

aiemmin, esimerkiksi STUKille toimitetuissa vuosiraporteissa tai luvanhaltijat ovat jo 

käyttäneet vastaavaa tunnuslukua aiemmin oman toimintansa arviointiin. 

Uusia tunnuslukuja kehitettäessä haluttiin välttää kehittämästä sellaisia tunnuslukuja, joiden 

arvoissa on tulkinnanvaraa. Tämän kaltaisesta tunnusluvusta hyvänä esimerkkinä on 

kohdassa 4.3 esitetty ”Tapahtumien välittömät syyt”. Ei myöskään haluttu mitata asioita, 

joiden valvontaa STUK hoitaa pistokokein. Tällaisten tunnuslukujen käytössä vaarana on, 

että tunnusluku ei anna todenmukaista kuvan tilanteesta, koska tunnusluvun tulokset 

riippuvat liikaa kohdalle sattuvista tapauksista. 

Yksi mahdollisuus tunnuslukujärjestelmää laajennettaessa on ottaa ensiksi käyttöön tietoa, 

jota kerätään jo valmiiksi, mutta ei hyödynnetä tunnuslukujen muodossa. Tämä toisi aikaa 

kerätä tietoa täysin uusiin tunnuslukuihin. Tunnuslukuihin sopivaa tietoa, voisi löytyä 

luvanhaltijoiden STUKille toimittamista YVL A.9 mukaisista vuosiraporteista tai STUKin 

tekemien tarkastusten tuloksista. On kuitenkin syytä arvioida, tuoko näiden tietojen 

muuntaminen tunnusluvuksi mitään oleellista hyötyä.    

Uusien tunnuslukujen kehittämisessä voisi huomioida paremmin STUKin muut valvonta-

ohjelmat, kuten KTO-ohjelman ja pyrkiä tekemään rajapintoja niiden välillä. Tällöin 

esimerkiksi KTO:n tarkastusten avulla saataisiin syötteitä tunnuslukujärjestelmään ja toisin 

päin. Tämä parantaisi tunnuslukujärjestelmän tunnettavuutta ja asemaa valvontatyössä eli 
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tunnuslukujärjestelmä ohjaisi paremmin käytännön valvontatyötä, joka on tällä hetkellä 

tunnuslukujärjestelmän yksi kolmesta päätehtävästä.  

STUKin työntekijöiden lisäksi tunnuslukujärjestelmän kehityksessä voisi myös tehdä 

aktiivisempaa yhteistyötä luvanhaltijoiden kanssa, sillä tunnuslukujärjestelmä vaatii 

kuitenkin tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Siirryttäessä uuden tunnuslukujärjestelmän 

käyttöön tai kehitettäessä uusia tunnuslukuja, on tehtävä tiivistä yhteistyötä kautta linjan, 

jotta tehtyjen muutosten sisäänajovaihde sujuisi mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. 

Järjestelmässä voisi olla myös vaihtuvia tunnuslukuja, jotka seuraisivat esimerkiksi jonkin 

tietyn muutosprojektin etenemistä tai jonkin yksittäisen järjestelmän toimintaa, jossa on 

havaittu poikkeavan paljon vikoja. Vaihtuvat tunnusluvut voisivat toimia, jos määrätyllä 

tunnuslukualueella olisi laaja joukko valmiita tunnuslukuja, joiden käyttö vaihtelisi tarpeen 

mukaan, esimerkiksi vuosittaisten KTO-tarkastusten painotusten mukaan. 

8.6 Uusien ominaisuuksien käyttöönotto 

Tässä osassa arvioidaan muissa tunnuslukujärjestelmissä esiintyviä ominaisuuksia, joita 

nykyisessä järjestelmässä ei ole käytössä. Nämä ominaisuudet liittyvät tunnuslukujen 

käsittelyyn ja tunnuslukujärjestelmän toimintaan. Tässä työssä ei esitetä uusien 

ominaisuuksien käyttöönottoa.  

8.6.1 Tunnuslukujen raja-arvojen ja värikoodien käyttöönotto 

Raja-arvojen määritteleminen on työläs prosessi ja sopivien arvojen löytäminen vaatii aikaa, 

sillä raja-arvojen tulisi huomioida erot voimalaitosten suunnittelussa, käytössä ja 

vuosihuoltojen toteutuksessa. Raja-arvoja ei voida myöskään määritellä tyhjästä, vaan olisi 

hyvä, että tunnuslukuun liittyvää historiatietoa olisi kerätty jo pidempään. Historiatiedon 

puute ei koske jo käytössä olevia tunnuslukuja, mutta uusien tunnuslukujen kohdalla olisi 

hyvä seurata tunnusluvun käyttäytymistä, ja kerätä tietoa ainakin muutama vuosi ennen raja-

arvojen määrittelemistä.  

Raja-arvojen määrittelemisen haastavuutta lisää se, että ne eivät saa olla liian tiukkoja tai 

liian helposti saavutettavissa. Jos raja-arvot ovat liian helposti saavutettavissa, ne luovat 

valheellista turvallisuuskuvaa ja eivät auta turvallisuuden kehittämisessä. Jos ne taas ovat 



82 

 

  

liian vaikeasti saavutettavissa, ne saattavat tuntua liian ankarilta, joten halu käyttää ja 

ylläpitää järjestelmää laskee.  

Raja-arvoja tarvitaan vähintään yksi jokaista tunnuslukua kohden, minkä avulla tulokset 

jaoteltaisiin hyväksyttyihin ja parannusta vaativiin. Useimmiten raja-arvoja käyttävät 

viranomaiset ja järjestöt jaottelevat tuloksia kolmeen tai neljään luokkaan, jolloin raja-arvoja 

tarvittaisiin kaksi tai kolme. Tämä johtuu siitä, että tunnusluvun kehitystä on helpompi 

seurata ja heikkenevä toiminta huomataan herkemmin, kun tunnusluvun tuloksia pystytään 

luokittelemaan paremmin. 

Yksi tärkeä etu tavoitteiden asettamisessa tunnusluvuille olisivat dynaamiset tavoitteet, jotka 

olisivat vuosittain seurattavia tavoitteita, joiden arvoja muutetaan tunnusluvun tulosten 

parantuessa. Tulosten huonontuessa tunnusluvun tavoite pysyisi samana. (Saqib & Siddiqi 

2007, 281) Tämä lisäisi tunnuslukujen aiheuttamaa vuosittaista työmäärää, mutta lisäisi 

valvonnan tehokkuutta. 

Värikoodien käytöstä on maailmalla sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Värikoodien tulee 

olla selkeyttämässä asioita, eikä olla häiritsemässä tunnuslukujen tulkitsijaa. Värikoodien 

käyttöönotto on sinänsä helppoa, jos raja-arvot otetaan käyttöön, sillä ne pohjautuvat raja-

arvoihin ja niiden määrittelemiin väleihin. Värikoodienkin käytössä vaaditaan tunnuslukujen 

trendien seuraamisen takia useampia jakovälejä. 

 

Nykyinen malli, jossa tunnuslukuvastaava koostaa vuosiraporttiin selityksen tunnusluvun 

vuosittaisesta kehityksestä, vastaa tarkoitukseltaan raja-arvojen ja värikoodien käyttämistä. 

Sillä sekä vuosiraportin selitysten että värikoodien ja raja-arvojen tarkoituksena on kertoa 

tunnusluvun tila mahdollisimman selkeästi ja nopeasti. Nykyisen mallin kaltainen ratkaisu 

on siinä mielessä parempi, että se vähentää tunnusluvun vaatimaa käsittelyä. Tästä johtuen 

on pienempi riski, että tunnusluvun ja sen tuottamiseen käytetyn datan sisältämä tieto häviää 

tai sen tulkitseminen vaikeutuu. 

 

Yleisesti raja-arvojen ja värikoodien tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja niiden 

tulkitsemisessa ei saisi olla vaaraa väärinymmärtämisestä, sillä raja-arvojen ja värikoodien 

käytön tarkoituksena on antaa mahdollisimman nopeasti, yksiselitteinen kuva tunnusluvun 

kehityksestä ja tilasta. Raja-arvoja käytettäessä on hyvä ilmoittaa, tulevatko raja-arvot laista 
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ja määräyksistä vai esimerkiksi viranomaisen tavoitteista. Vaikka raja-arvoja ei otettaisi 

laajemmin käyttöön, laissa ja ohjeissa määritellyt raja-arvot on perusteltua tuoda ilmi. Jos 

ne saavutetaan, voidaan todeta toiminnan olevan lainsäätäjän edellyttämällä tasolla.  

8.6.2 Tunnuslukujen aggregaation käyttöönotto 

Tunnuslukujen aggregaatio eli yhdistäminen toimii parhaiten hierarkkisessa 

tunnuslukujärjestelmässä ja yhdistäminen on vahvasti sidoksissa raja-arvojen 

määrittelemiseen.  Tunnuslukujen yhdistäminen mahdollistaa strategisten ja ylemmän 

luokan tunnuslukujen kehityksen seuraamisen, mikä ilman aggregaatiota ei olisi 

mahdollista, sillä ylemmän luokan ja strategisia tunnuslukuja ei pystytä mittaamaan muuten 

kuin alempien tunnuslukujen kautta. 

 

Tunnusluvut ovat ennalta määriteltyjä, jonkin tärkeäksi koetun tilastollisen tai laskennallisen 

arvon kehitystä seuraavia lukuarvoja. Tämän takia olisi harhaanjohtavaa yhdistää 

tunnuslukuja ja todeta, että kyseinen arvo antaisi todenmukaista kuvaa voimalaitoksen 

tilanteesta. Tunnuslukujen yhdistäminen lähtee ajatuksesta, että tunnusluvut yksinään 

voisivat antaa kattavan kuvauksen koko laitoksen tilasta, vaikka ne eivät yksinään riitä 

tehokkaasti kattamaan koko voimalaitosta.  

 

Haittana tunnuslukujen yhdistämisessä on se, että yksittäisten tunnuslukujen lukuarvojen 

yhdistäminen väistämättä pakottaa aina ottamaan kantaa eri indikaattorien suhteelliseen 

tärkeyteen. Yhdistämisessä menetetään myös indikaattorin läpinäkyvyys ja määrittelyn 

selkeys. (Lonka et al 2004, 16) Lisäksi yksittäisten tunnuslukujen trendien seuraaminen 

vaikeutuu. On siis tärkeämpää ymmärtää, kuinka turvallisuus rakentuu yksittäisistä 

tunnusluvuista ja miten niiden kehitys vaikuttaa kokonaisturvallisuuteen.  

 

Tässä diplomityössä sovellettua IAEA:n mallia luodessa ei ole ollut ajatuksena ottaa 

käyttöön alemman luokan tunnuslukujen yhdistämistä ylemmän luokan ja strategisten 

tunnuslukujen arvioimisen mahdollistamiseksi. IAEA:n alkuperäisenä tarkoituksena oli  

käyttää tunnusluvuista saatavaa tietoa trendien seuraamiseen. Tunnuslukujen heikkeneviä 

arvoja käytetään hyödyksi, jotta saadaan viitteitä ylemmän tason tunnuslukujen 

kehityksestä. Kuitenkin osa voimalaitoksista, jotka osallistuivat tunnuslukujen 
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pilottijaksoon, päättivät määritellä tavoitearvot jokaiselle tunnusluvulle ja yhdistämällä 

tunnuslukujen toteutuneita arvoja arvioida ylemmän tason tunnuslukuja. (IAEA 2000, 5) 

8.6.3 Trendianalyysi ja historiatiedon kerääminen 

Tunnuslukujärjestelmä osallistuu tällä hetkellä historiatiedon keräämiseen siihen kuuluvien 

tunnuslukujen osalta ja historiatiedon kerääminen onkin yksi nykyisen 

tunnuslukujärjestelmän vahvuuksista. Historiatiedon avulla pystytään seuraamaan 

tunnuslukujen trendejä ja parhaimmassa tapauksessa voidaan löytää merkkejä heikkenevästä 

suorituskyvystä ennen turvallisuustason heikkenemistä. 

Trendianalyysin mielekkyyteen liittyy vahvasti tunnuslukujen tyyppi, eli ovatko ne 

seuraavia vai ennustavia tunnuslukuja. Seuraaville tunnusluvuille on tyypillistä, että 

tunnusluvun trendi muuttuu vasta, kun jotain tapahtuu. Tapahtumaa ei välttämättä olisi 

pystynyt ennalta ehkäisemään, mutta jatkossa tapahtumasta voidaan ottaa opiksi 

toimintatapoja muuttamalla. Tästä esimerkkinä on kuvassa 21 esitetty reaktorista 

poistettujen vuotavien polttoainenippujen lukumäärä vuosien 2005–2014 välillä. Kuvasta 

nähdään, että polttoainevuodot ovat melko harvinaisia ja trendin muodostaminen kyseiselle 

tunnusluvulle ei ole järkevää. 

 

Kuva 21. Reaktorista poistettujen vuotavien polttoainenippujen lukumäärä vuosien 2005–2014 välillä. (STUK 

2016a, 73) 
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9 UUDET TUNNUSLUVUT 

Tässä luvussa esitellään nykyisten ja uusien tunnuslukujen jakautuminen 

tunnuslukujärjestelmän uuteen rakenteeseen sekä esitellään tarkemmin uusia tunnuslukuja. 

Organisaation seuraamista tunnuslukujärjestelmässä ja siihen liittyviä tunnuslukuja 

käsitellään luvussa 10. Uusista tunnusluvuista kerrotaan sen määritelmä, tietojen saanti ja 

tunnusluvun tulkinta. Nykyisistä tunnusluvuista kerrotaan uuteen järjestelmään siirtyvät 

varsinaiset tunnusluvut ja niiden paikka nykyisessä tunnuslukujärjestelmässä.  

Tunnuslukujärjestelmän uusilla osa-alueilla on paljon yhteneväisyyksiä KTO-ohjelman 

tarkastusten kanssa. Päällekkäisyyttä selittää se, että KTO-ohjelman tarkoitus on seurata 

käyvien laitosten turvallisuutta, joten sen on katettava koko ydinvoimalaitos ja sen käyttö. 

Tällöin ollaan tilanteessa, jossa päällekkäisyyksiä ei pystytä välttämään, jos tai kun 

tunnuslukujärjestelmän kattavuutta halutaan kasvattaa.  

Päällekkäisyyttä selittää myös se, että on haluttu havainnollistaa, kuinka KTO-ohjelma ja 

tunnusluvut voisivat valvoa samoja osa-alueita. Toisaalta on perusteltua mitata samoja osa-

alueita, koska tunnuslukujen käyttö perustuu juurikin tiedon välittämiseen ja vertailemiseen. 

Tunnusluvuista saadaan parhaimmillaan hyviä syötteitä KTO-tarkastuksiin ja tunnusluvut 

voivat ohjata tarkastuksia, jos tunnusluvuissa havaitaan heikkenemiä. Yhtenäistämällä 

ohjelmia voidaan myös vähentää päällekkäistä työtä, ja tuottaa lisäarvoa tunnuslukujen 

tekemiselle. 

9.1 Tuotannon tunnusluvut 

Tuotannon tunnusluvut ovat uusi osa-alue tunnuslukujärjestelmässä. Ydinvoimalaitosten 

tuotantoluvut kuuluvat useiden järjestöjen ja viranomaisten tunnuslukujärjestelmiin, vaikka 

ne kuvaavat ydinvoimalaitosten turvallisuutta epäsuorasti. Tuotantomäärät kiinnostavat 

enemmän laitosten omistajia kuin viranomaisia, sillä ne eivät takaa ydinvoimalaitoksen 

turvallisuutta, mutta käyttöjaksosta toiseen saavutetut korkeat käyttökertoimet tarkoittavat, 

että laitosta on huollettu ja käytetty asianmukaisesti. Tämän takia tuotannon tunnusluvut 

ovat yksi keino kuvata laitosten turvallisuutta, mutta samasta syystä niitä on tapana 

tarkastella erillään ydinvoimalaitosten käytön tunnusluvuista.  
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Aiemmin ydinvoimateollisuus on pitänyt turvallisuutta ja tuotantoa toisiaan rajaavina 

asioina. Kuitenkin käyttökokemukset viimeiseltä 30 vuodelta osoittavat, että asia on 

päinvastoin. Itse asiassa voimalaitoksilla, joilla on erinomaiset turvallisuustilastot, on tapana 

olla myös hyvät tuotantoluvut.  Sen takia ydinvoimalaitosten suorituskyvyn mittaamiseen 

pitäisi kuulua sekä turvallisuuden että tuotannon tunnuslukuja. (IAEA 2000, 1) 

Voimalaitosyhtiöillä voi olla tulevaisuudessa haluja ryhtyä säätämään laitosten tehokuormaa 

markkinatilanteen ja sähkön hinnan mukaan. Tuotannon tunnuslukujen merkitys tulee tällöin 

korostumaan. Tämän kaltaiset muutokset laitosten käytössä vaativat viranomaisten 

hyväksynnän. 

Tuotannon tunnusluvut sisältävät neljä tunnuslukua: aika- ja energiakäyttökertoimen, 

suunnittelemattoman energiaepäkäytettävyyden ja vioista aiheutuneet menetykset. 

Tunnuslukujen tarkoitus on kuvata, kuinka laitosten käytettävyys vaihtelee vuosittain ja 

onko havaittavissa yhteyksiä ydinvoimalaitosten riskin kasvun ja tuotantomäärien 

vaihteluiden välillä. Täytyy muistaa, että sillä hetkellä hyvillä käyttökertoimilla toimivilla 

laitoksella voi ilmetä tulevaisuudessa hyvinkin nopeasti vakavia ongelmia, jos 

kunnossapitotoimia laiminlyödään tai riskejä ei osata havaita ja korjata ajoissa. 

9.1.1 Aika- ja energiakäyttökerroin 

Käyttökertoimista saadaan kaksi eri seurattavaa tunnuslukua, jotka luvanhaltijat raportoivat 

jo nykyisin STUKiin YVL A.9:n mukaisesti: 

 Aikakäyttökerroin 

 Energiakäyttökerroin  

Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 

tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimellisteholla. Tuotetun 

sähköenergian määrä riippuu myös turbiinille johdetun höyryn lauhduttamiseen käytetyn 

meriveden lämpötilasta. Mitä kylmempää merivesi on, sitä suurempi teho turbiinista 

saadaan. Tällöin energiakäyttökerroin voi ylittää arvon 100 %. (STUK 2010, 6) 

Aikakäyttökerroin kertoo, kuinka suuren osan ajasta laitos pystyi tuottamaan sähköä 

suhteessa tietyn ajanjakson kokonaisaikaan. 
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9.1.2 Vioista aiheutuneet tuotannonmenetykset 

Tämä tunnusluku on peräisin nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä ja sieltä se löytyy 

kohdasta A.I.1g. Tunnusluvun tarkoitus on seurata vikojen merkitystä laitoksen tuotannon 

kannalta tarkastelemalla laitoksen vioista aiheutuneiden tuotannonmenetysten osuutta 

nimellistehosta (STUK 2016a, 52). 

9.1.3 Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys  

Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys on ydinvoimalaitoksen turvallisuutta kuvaava 

tunnusluku, jonka luvanhaltijat raportoivat jo valmiiksi STUKille osana YVL A.9:n 

mukaista käytön vuosiraporttia. Myös esimerkiksi WANO seuraa kyseistä tunnuslukua ja 

sen englanninkielinen lyhenne on UCLF. 

Suunnittelematon energiaepäkäytettävyys kuvaa suunnittelemattomien 

tuotannonmenetysten suhdetta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitosyksikkö olisi 

toiminut koko tarkasteluajan nimellisteholla. 

9.2 Laitosten käyttö 

Laitosten käyttö koostuu kuudesta yleistason tunnusluvusta: reaktoriturvallisuudesta, 

säteilysuojelusta, laitos- ja henkilöturvallisuudesta, ydinmateriaalivalvonnasta, 

voimalaitosjätteistä sekä valmiusjärjestelyistä. Kyseisten alueiden tunnusluvut esitellään 

seuraavaksi reaktoriturvallisuus lukuun ottamatta, mikä on esitelty aiemmin kappaleessa 8.3. 

9.2.1 Säteilysuojelu  

Säteilysuojelu koostuu säteilyaltistuksesta ja päästöistä. Säteilyaltistus on strateginen 

tunnusluku ja päästöt ylemmän tason tunnusluku. Päästöt koostuvat kolmesta strategisesta 

tunnusluvusta: päästöistä ilmaan, päästöistä veteen ja ympäristön altistuksesta. 

Säteilyaltistus ja päästöt ovat osana nykyistä tunnuslukujärjestelmää, josta ”Säteilyaltistus” 

löytyy kohdasta A.I.4 ja ”Päästöt” kohdasta A.I.5.  

”Säteilyaltistuksessa” varsinaisina tunnuslukuina seurataan: 

– Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvoa nettosähkötehoa 

kohden 
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– Kollektiivista säteilyannosta (tehoajo ja revisio) 

– Kymmenen suurimman annoksen keskiarvoa 

Päästöjä seurataan kolmella strategisella tunnusluvulla: päästöillä ilmaan, päästöillä veteen 

ja ympäristön altistuksella. Tunnuslukuina niiden alla seurataan: 

– Päästöt ilmaan: 

– Jalokaasujen päästöt ilmaan  

– Jodi-isotooppien päästöt ilmaan 

– Päästöt veteen: 

– Aerosolien päästöt veteen 

– Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt veteen 

– Ympäristön altistus: 

– Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos 

9.2.2 Laitos- ja henkilöturvallisuus 

Laitos- ja henkilöturvallisuus on uusi seurattava osa-alue tunnuslukujärjestelmässä. Osa-

alueen tarkoituksena on seurata laitoksen ja sen henkilöstön turvallisuuteen liittyviä 

tunnuslukuja. Tunnusluvut liittyisivät riskeihin ja vaaroihin, jotka eivät johdu 

ydinvoimalaitoksen sisältämistä radioaktiivisista aineista. Tällaisia vaaroja ovat esimerkiksi 

tulipalot ja ulkoiset uhat. 

Laitos- ja henkilöturvallisuus jakaantuisi kolmeen osaan: paloturvallisuuteen, 

työturvallisuuteen ja ulkoisten uhkien torjuntaan. Tulipalot ovat merkittävä riski 

ydinvoimaloissa ja siksi paloturvallisuutta valvotaan jo nykyisinkin STUKissa. 

Työturvallisuus ei varsinaisesti kuulu STUKin valvonnan piiriin, mutta sillä on vaikutusta 

ydinvoimalaitosten turvallisuuteen epäsuorasti.  

Ulkoisten uhkien torjunta voisi koostua tietoturvallisuutta ja turvajärjestelyitä mittaavista 

tunnusluvuista. Tässä työssä ei ole esittää tunnuslukuja tämän osa-alueen mittaamiseen, vaan 

on haluttu havainnollistaa, kuinka turvapuolen tunnusluvut voisivat sijoittua 

tunnuslukujärjestelmän rakenteeseen. Ulkoisten uhkien torjunta voidaan ottaa osaksi 

tunnuslukujärjestelmää, jos siihen saadaan kehitettyä mielekkäitä tunnuslukuja.  
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9.2.2.1 Paloturvallisuus 

Paloturvallisuuden tunnusluku tulee nykyisestä järjestelmästä, kohdasta ”A.II.5 

Palohälytysten määrä”.  Tunnuslukuvastaavan kanssa käydyn keskustelun perusteella 

kyseistä kuvaajaa tulisi muuttaa niin, että ”Laitevika”-palkki poistettaisiin, ”Ilmaisimen 

oikea hälytys” muutettaisiin muotoon ”Palohälytys” ja ”Todelliset palot” muotoon 

”Sammutustehtävät”. Kyseinen kuvaaja on kuvassa 22.  

 

Kuva 22. ”Palohälytysten määrä”-tunnusluku nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä. 

9.2.2.2 Työturvallisuus 

Työturvallisuutta voidaan mitata työturvallisuusindeksin avulla. Työturvallisuusindeksi on 

luvanhaltijoiden STUKille vuosittain YVL A.9:n mukaan raportoitu arvo. STUKin tehtäviin 

ei varsinaisesti kuulu seurata voimalaitosten työturvallisuutta, mutta työturvallisuus 

vaikuttaa epäsuorasti ydinvoimalaitosten turvallisuutteen. Lisäksi työturvallisuuden 

seuraaminen voi kertoa esimerkiksi turvallisuuskulttuurin kehityksestä. 

9.2.2.3 Ulkoisten uhkien torjunta  

Ulkoisten uhkien torjunta voisi sisältää esimerkiksi tietoturvallisuutta ja turvajärjestelyitä 

käsitteleviä tunnuslukuja. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietoturvallisuuteen 

liittyvien järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä 

normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietojen 

eheyttä, kiistämättömyyttä, käytettävyyttä ja luottamuksellisuutta turvataan laitteisto- ja 
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ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai 

tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Tietoturvallisuus on osa 

luvanhaltijan johtamisjärjestelmää ja turvajärjestelyjä. (YVL A.12 2013) 

Turvajärjestelyillä tarkoitetaan ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta 

toiminnalta tarvittavia toimenpiteitä ydinlaitoksessa, sen alueella taikka muussa paikassa tai 

kulkuvälineessä, jossa ydinenergian käyttöä harjoitetaan. (YVL A.12 2013) 

Turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset on otettava huomioon ydinlaitoksen elinkaaren 

kaikissa vaiheissa myös laitosta koskevien perusparannusten ja muutostöiden yhteydessä. 

Turvajärjestelyjen suunnittelu on tehtävä samanaikaisesti laitoksen tai sen järjestelmien ja 

rakenteiden muun suunnittelun kanssa. (YVL A.11 2013) 

Turvajärjestelyjen tavoitteena on torjua lainvastainen toiminta. Turvajärjestelyjen 

suunnittelussa on otettava huomioon turvajärjestelyjen eri osa-alueet: ennaltaehkäisy, 

estäminen, havaitseminen, viivytys ja vaste. Vasteeseen kuuluvat seurausten rajoittaminen, 

vakavampien seurausten estäminen ja tilanteen hallintaan saattaminen. Suunnittelussa on 

otettava huomioon osa-alueiden riippuvuudet: esim. havaitsemisen ja viivytyksen 

suunnittelussa on otettava huomioon vasteen järjestämiseen tarvittava aika. (YVL A.11 

2013) 

9.2.3 Ydinmateriaalivalvonnan tunnusluvut 

Ydinmateriaalivalvonta on tunnuslukujärjestelmän kannalta uusi seurattava osa-alue. 

Ydinmateriaalivalvonnan sijoittaminen IAEA:n puumalliin on vaikeaa, sillä se on edellytys 

ydinvoimalaitoksen käytölle. Ilman toimivaa ydinmateriaalivalvontaa ydinvoimalaitoksille 

ei saada polttoainetta. Tässä työssä ydinmateriaalivalvonnan nähdään sijoittuvan osaksi 

ydinvoimalaitosten käyttötoimintaa. 

Ydinmateriaalivalvonnassa tunnuslukuina seurataan ydinmateriaalivalvontaan liittyvien 

erikoisraporttien ja viallisten raporttien määrää. Tiedot tunnuslukuihin kerätään STUKin 

asiakirjahallintajärjestelmistä ja tietokannoista. Tunnusluvuilla seurataan luvanhaltijan 

ydinmateriaalivalvontaan liittyvän toiminnan ja raportoinnin laatua. Tunnusluvut koskevat 

ydinvoimaloita ja niistä vastuussa olevia luvanhaltijoita. 
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Ydinmateriaalivalvonta on joka toinen vuosi tehtävä KTO-ohjelman tarkastus. 

Tarkastuksessa arvioidaan ja todennetaan niitä prosesseja ja organisaation toimintoja, joilla 

voimalaitos huolehtii ja varmistaa asetettujen ydinmateriaalivalvontaa sekä laadunhallintaa 

koskevien vaatimusten täyttämisestä. (YTV 4.6.2 2015) 

9.2.3.1 Erikoisraportit 

Tällä tunnusluvulla on tarkoitus seurata ydinmateriaalivalvontaan liittyvien erikoisraporttien 

määrää. Kirjallinen ydinmateriaalivalvonnan erikoisraportti on tehtävä 

ydinmateriaalivalvontaan liittyvässä toiminnassa sattuneesta poikkeuksellisesta 

tapahtumasta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tapahtumasta välittömästi STUKille, ja 

antaa mahdollisimman pikaisesti myös käytettävissä olevat lisätiedot tapahtumasta. 

Erikoisraportti on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa 

tapahtumasta. (YVL D.1 2013)   

Toiminnanharjoittajan on laadittava erikoisraportti myös Euroopan komission asetuksen N:o 

302/2005 15 ja 22 artiklassa sekä erityisissä valvontasäännöksissä määritellyistä 

tapahtumista tai tilanteista.  Tällaisia tapahtumia tai tilanteita ovat esimerkiksi: 

– Puuttuminen IAEA:n, komission tai STUKin valvontalaitteisiin ilman 

asianomaisten viranomaisten läsnäoloa tai vaadittavaa ennakkoilmoitusta 

– Ydinmateriaalin katoaminen tai sen epäily 

– Polttoainenipun fyysisen eheyden vaurioituminen vahingon seurauksena 

tai laitoksella tapahtunut rakenteellinen muutos, jonka seurauksena 

ydinaineiden luvaton siirto on tullut mahdolliseksi. 

Raportissa on selvitettävä tapahtuman ajankohta, tapahtuman syyt ja erityispiirteet sekä 

kadonneen ydinmateriaalin määrä ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty tapahtuman 

selvittämiseksi.   

9.2.3.2 Vialliset raportit (ICR)  

Tämän tunnusluvun tarkoituksena olisi seurata viallisten raporttien määrää suhteessa 

kaikkiin toimitettuihin raportteihin. Viallisten raporttien määrä kertoisi luvanhaltijan 

raportoinnin laadusta ja kuinka hyvin se noudattaa sovittuja sääntöjä. Luvanhaltija toimittaa 

STUKiin kuukausittain esimerkiksi varastomuutosraportin.   
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Toiminnanharjoittajan on laadittava kuukausittain ydinaineista varastonmuutosraportti, ellei 

toiminnanharjoittaja ole saanut komissiolta huojennusta raportointiin. 

Toiminnanharjoittajan on laadittava varastomuutosraportti kaikista materiaalitasealueen 

ydinainevaraston muutoksista.  Näitä ovat esimerkiksi ydinaineen tuonti, vastaanotto, vienti, 

lähetys, vahingossa tapahtunut hävikki, ydinaineluokan muutos, erän muutos sekä 

ydintuotanto ja ydintappio, josta raportoidaan vaihtolatauksen yhteydessä.  

Varastomuutosraportissa on oltava jokaisen ydinaine-erän yksilöinti- ja erätiedot, 

varastomuutospäivä sekä lähettävä ja vastaanottava materiaalitasealue tai vastaanottaja. 

Mikäli varastomuutoksia ei ole, raportissa on ilmoitettava kirjanpidollinen loppuvarasto 

ydinaineluokittain. (YVL D.1 2013) 

9.2.4 Voimalaitosjätteet 

Nykyinen tunnuslukujärjestelmä ei seuraa ydin- ja voimalaitosjätteisiin liittyviä 

tunnuslukuja. Voimalaitosjätteillä tarkoitetaan ydinvoimalaitoksilla syntyvää matala- ja 

keskiaktiivista huoltojätettä. Matala-aktiivinen jäte on huoltojätettä, johon on tarttunut 

radioaktiivisia aineita. Matala-aktiivista jätettä ovat muun muassa huoltotöissä käytetyt 

suojamuovit, työkalut, suojavaatteet ja pyyhkeet sekä voimalaitokselta poistetut koneenosat 

ja putket. Keskiaktiivista voimalaitosjätettä ovat prosessiveden puhdistusmassat. 

Olkiluodossa voimalaitosjätettä kertyy vuodessa 150–200 m³ ja Loviisassa 100–150 m³. 

(Posiva 2016)  

Voimalaitosjäte varastoidaan Olkiluodossa ensin voimalaitoksella ja sen jälkeen erillisissä 

matala- ja keskiaktiivisten jätteiden välivarastoissa, joista jäte siirretään voimalaitosalueelle 

louhittuun loppusijoitustilaan. Loviisassa voimalaitosjäte viedään suoraan 

voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan. (Posiva 2016) 

Voimalaitosjätteitä seuraaviksi strategisiksi tunnusluvuiksi valikoituivat: jätteiden käsittely 

ja loppusijoitustilat. Jätteiden käsittelyn tarkoitus on seurata matala- ja keskiaktiivisten 

jätteiden pakkaamista, kokonaisaktiivisuutta ja valvonnasta vapautettavien jätteiden määrää. 

Loppusijoitustilojen tunnusluvuilla on tarkoitus seurata matala- ja keskiaktiivisten jätteiden 

loppusijoitustilojen (VLJ-luolien) käyttöastetta. 
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Tiedot tunnuslukuihin saadaan pääosin luvanhaltijoiden vuosiraporteista, mutta osaa 

tunnuslukujen laskentaan käytettävistä arvoista saatetaan joutua pyytämään erikseen 

luvanhaltijoilta.  

Voimalaitosjätteet on joka toinen vuosi tehtävä KTO-ohjelman tarkastus. Tarkastuksessa 

tarkastetaan luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja liittyen voimalaitosjätteiden käsittelyyn, 

varastointiin, aktiivisuusmäärityksiin ja kirjanpitoon. Lisäksi arvioidaan loppusijoitustilan 

käyttötoimintaa ja tarkastusalueeseen liittyvää säteilysuojelua. (YTV 4.6.2 2015) 

9.2.4.1 Jätteiden käsittely 

Jätteiden käsittelyssä tunnuslukuina seurataan: 

– Matala-aktiivisten jätteiden pakkauksen tehokkuutta 

– Valvonnasta vapautettujen ja loppusijoitettujen jätteiden suhdetta  

– Vuoden aikana loppusijoitettujen voimalaitosjätteiden kokonaisaktiivisuutta  

Matala-aktiiviset jätteet puristetaan 200 litran tynnyreihin. Kokoonpuristumaton jäte 

pakataan teräs- tai betonilaatikoihin tai tynnyreihin. Olkiluodossa keskiaktiiviset 

vedenpuhdistusmassat pakataan bitumiin kiinteytettynä terästynnyreihin ja sijoitetaan 

jäteluolaan. Loviisassa vedenpuhdistusmassat pakataan sementtiin kiinteytettynä betonisiin 

jäteastioihin. (Posiva 2016) Matala-aktiivisten jätteiden pakkauksen tehokkuudella 

seurattaisiin, kuinka paljon (kilogrammoissa) matala-aktiivista jätettä saadaan mahtumaan 

yhteen 200 litran tynnyriin.  

Esikäsittelyn yhteydessä osa jätteistä voidaan vapauttaa valvonnasta, jos ne on todettu 

alkukarakterisoinnin yhteydessä riittävän matala-aktiivisiksi. Valvonnasta vapautettujen ja 

loppusijoitettujen jätteiden suhteella seurattaisiin, miten paljon jätteitä vapautettaisiin 

valvonnasta verrattuna loppusijoitettujen jätteiden määrään. 

Vuoden aikana loppusijoitettujen voimalaitosjätteiden kokonaisaktiivisuutta seuraamalla 

voidaan verrata esimerkiksi loppusijoitettujen voimalaitosjätteiden kokonaisaktiivisuutta 

loppusijoitettujen jätteiden määrään. Tämä kertoo loppusijoitetun voimalaitosjätteen 

aktiivisuudesta ja luvanhaltijan toiminnasta. 
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9.2.4.2 Loppusijoitustilojen käyttöaste 

Tässä osiossa tunnuslukuna seurattaisiin: 

– Matala- ja keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilojen käyttöastetta 

Tällä tunnusluvulla seurattaisiin, kuinka paljon (prosentteina) voimalaitosalueilla 

sijaitsevista voimalaitosjätteen loppusijoitustiloista on käytetty, ja kuinka paljon tilaa on 

vielä käytettävissä. Tunnusluvulla voitaisiin seurata erikseen matala- ja keskiaktiivisten 

jätteiden varastointiin käytettävien tilojen riittävyyttä. 

9.2.5 Valmiusjärjestelyt 

Valmiusjärjestellyillä tarkoitetaan varautumista ennakkoon onnettomuuksiin tai 

turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ydinvoimalaitoksessa tai sen alueella. 

Valmiusjärjestelyt on suunniteltava siten, että valmiustilanteet saadaan tehokkaasti 

hallintaan, voimalaitosalueella olevien ihmisten turvallisuudesta huolehditaan ja 

toimenpiteet varautumisalueen väestön säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi 

käynnistetään nopeasti. (STUK 2016b, 2) 

Luvanhaltijan on varauduttava valmiustilanteiden edellyttämiin toimenpiteisiin, 

valmiustilanteiden ja niiden seurausten analysointiin, valmiustilanteiden odotettavissa 

olevan kehittymisen arviointiin, onnettomuuden hallitsemiseen ja rajoittamiseen tarvittaviin 

korjaaviin toimenpiteisiin, jatkuvaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon viranomaisten kanssa 

sekä tiedottamiseen tiedotusvälineille ja väestölle. (STUK 2016b, 3) 

Luvanhaltijan on pidettävä jatkuvasti yllä valmiutta avustaa pelastustoimintaa 

valmiustilanteessa. Näitä toimenpiteitä on harjoiteltava yhteistyössä asianomaisten 

viranomaisten kanssa. Suunnitelmat pelastustoimintaan liittyvistä toimenpiteistä esitetään 

valmiussuunnitelmassa. (STUK 2016b, 3) 

Valmiusjärjestelyt koostuisivat neljästä strategisesta tunnusluvusta: 

– Osaamisen ylläpito 

– Valmiusharjoitusten onnistuminen 

– Valmiuskeskuksen käytettävyys 

– Päästöjen karakterisointiin käytettävät laitteistot 
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Valmiusjärjestelyt ovat yksi KTO-ohjelman tarkastuksista. Tarkastus kattaa luvanhaltijan 

valmiusjärjestelyt, -organisaation, -ohjeistuksen, -tilat, -varusteet ja -koulutuksen. 

Tarkastuksessa käydään läpi tapahtuneet muutokset valmiusjärjestelyissä sekä kokemukset 

ja palaute valmiusharjoituksista. Tarkastusalueeseen kuuluvat myös ympäristön 

automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. 

(YTV 4.6.2 2015) 

9.2.5.1 Osaamisen ylläpito 

Valmiushenkilöstön osaamisen ylläpitäminen on tärkeää, jotta henkilöstö osaa toimia, niin 

valmiusharjoituksissa kuin myös oikean valmiustilanteen sattuessa. Valmiusorganisaatioon 

varattaville henkilöille on järjestettävä tehtävänmukainen peruskoulutus ennen tehtävään 

nimeämistä. Valmiusorganisaatioon kuuluville on järjestettävä vuosittain kertauskoulutusta 

ja syventävää täydennyskoulutusta (YVL C.5 2013). Tiedot tunnuslukujen laskentaan 

pyydettäisiin luvanhaltijoilta. 

Valmiushenkilöstön osaamisen ylläpitoa arvioidaan kahdella tunnusluvulla: 

 Koulutuksiin osallistuminen 

 Harjoituksiin osallistuminen 

Koulutuksiin osallistuminen seuraisi, kuinka monta prosenttia valmiushenkilöstöstä on 

osallistunut vuoden aikana kertaus- tai täydennyskoulutukseen. Harjoituksiin osallistuminen 

seuraisi, kuinka monta prosenttia valmiushenkilöstöstä on osallistunut valmiusharjoitukseen 

viimeisen kolmen vuoden aikana.  

9.2.5.2 Valmiusharjoitusten onnistuminen 

Valmiusharjoituksia on järjestettävä ydinvoimalaitoksen käytön aikana vähintään kerran 

vuodessa ja samalla laitospaikalla olevan useamman reaktorin sekä laitostyypin osalta 

tarpeen mukaan useammin. Näiden valmiusharjoitusten tarkoituksena on todeta 

valmiustilanteita varten varattujen tilojen, laitteiden ja varusteiden asianmukaisuus, 

toimintaohjeiden ja tietokoneohjelmien soveltuvuus, yhteensopivuus ja kattavuus sekä 

organisaation toimintakyky, jotta tunnistetaan mahdolliset muutos- tai parannustarpeet. 

(YVL C.5 2013) 
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Valmiusharjoituksia on kahdenlaisia: valmiusharjoituksia, joiden päivämäärä ja siihen 

nimetyt henkilöt ovat selvillä ennen harjoituksia, sekä yllätysharjoituksia, joiden 

päivämäärää ei kerrota ennakkoon eikä osallistujia nimetä etukäteen. Valmiusharjoitusten 

onnistumista mittaavilla tunnusluvuilla on tarkoitus seurata yllätyksenä tulevien 

valmiustilanneharjoitusten onnistumista. Tiedot tunnusluvun laskentaan saataisiin 

luvanhaltijoilta.  

Tunnuslukuina seurattaisiin: 

– Tarvittavien valmiusroolien täyttymistä 

– Henkilöiden jakautumista valmiusrooleihin 

– Yhteyskokeilujen tavoittavuutta 

Tarvittavien valmiusroolien täyttymisessä seurattaisiin sitä aikaa, joka kuluu 

valmiustilanneharjoituksen alkamisesta siihen hetkeen, kunnes kaikki tarvittavat 

valmiusroolit on täytetty. Henkilöiden jakautuminen valmiusrooleihin seuraisi, kuinka 

monta osallistujaa kuhunkin valmiusrooliin tulee paikalle yllätysharjoituksen aikana. 

Yhteyskokeilujen tavoittavuus on prosenttiluku, joka seuraa, kuinka moni henkilö oli 

tavoitettavissa yhteyskokeilun aikana.  

9.2.5.3 Valmiuskeskuksen käytettävyys 

Valmiustoiminnan johtamista varten on oltava valmiuskeskus, jossa voidaan ylläpitää 

asianmukaiset työskentelyolosuhteet valmiustilanteen aikana, ja joka on käytettävissä myös 

pitkäaikaisen sähkönmenetyksen yhteydessä. (STUK 2016b, 3) Valmiusorganisaation 

toimitilojen toimintakyky on sähkönsyötön menetystilanteissa pystyttävä varmistamaan 

vähintään 24 tunnin ajan ilman materiaalitäydennyksiä tai tasavirta-akkujen 

uudelleenlataamista. Laitosalueella on oltava riittävät vesi- ja polttoainevarastot sekä 

mahdollisuus tasavirta-akkujen uudelleenlataamiseen siten, että toimitilojen toimintakyky 

voidaan taata 72 tunnin ajan myös harvinaisissa ulkoisissa tapahtumissa. (YVL C.5 2013) 

Valmiuskeskuksen toimintaedellytyksiä voitaisiin seurata tunnusluvuilla, joka mittaisivat 

valmiuskeskuksen ilmastoinnin ja varavoiman käytettävyyttä. Tiedot tunnuslukujen 

laskentaan hankittaisiin luvanhaltijalta tai käytettäisiin luvanhaltijan laskemia arvoja.   

Tunnuslukuina seurattaisiin: 
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– Valmiuskeskuksen ilmastoinnin käytettävyyttä 

– Valmiuskeskuksen varavoiman saatavuutta 

9.2.5.4 Päästöjen karakterisointiin käytettävät laitteistot 

Osana valmiusjärjestelyitä valvotaan ympäristön automaattista säteilyvalvontaa, 

meteorologisia mittauksia ja leviämisennusteiden tekoa. Ydinvoimalaitosten päästöjen 

leviämisennusteiden tekeminen koostuu monesta osa-alueesta, kuten tiedon keräämisestä ja 

mallien tekemisestä. Tietoa pystytään keräämään ulkoisilla säteilyn mittausasemilla ja 

meteorologisilla mittauksilla säämastossa. Tämän tunnusluvun tarkoituksena on seurata 

näiden mittalaitteistojen käytettävyyttä, joka tässä yhteydessä tarkoittaa, että laitteisto toimii 

ja se on kalibroitu ajallaan. 

Jatkuvatoimisilla ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemilla on välitettävä 

luotettavasti ja nopeasti tietoa laitospaikan ympäristön radioaktiivisten aineiden leviämisestä 

luvanhaltijalle sekä viranomaisille, erityisesti onnettomuuden aikana. Mittausasemat on 

sijoitettava niin, että mittausjärjestelmällä voidaan tehdä havainto mahdollisesta 

radioaktiivisten aineiden päästöstä ja antaa tieto sen leviämissuunnasta 

onnettomuustilanteessa. Jatkuvatoimisia ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemia on 

sijoitettava sekä ydinvoimalaitoksen voimalaitosalueelle tai sen läheisyyteen että noin 5 

km:n etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta. (YVL C.7 2016) 

Meteorologiset mittaukset ydinvoimalaitoksen läheisyydessä on ensisijaisesti toteutettava 

jatkuvasti toimivilla säämastoihin sijoitetuilla mittauslaitteilla tai säämastojen ja alemman 

ilmakehän pystysuuntaiseen säämittaukseen tarkoitetun järjestelmän yhdistelmällä. (YVL 

C.4 2015) 

Tunnuslukuina seurattaisiin: 

 Ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemien käytettävyyttä 

 Säämaston käytettävyyttä 

9.3 Laitosten ylläpitäminen ja parantaminen 

Laitosten vanhetessa ja lähestyessä elinkaariensa loppupäätä on tärkeää varmistaa laitosten 

pitäminen parhaassa mahdollisessa kunnossa. Laitoksen ylläpito on KTO-ohjelman 
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mukainen tarkastus, joka on kunnossapidon, kunnonvalvonnan ja ikääntymisen hallinnan 

muodostama kokonaisuus. Tässä työssä tunnuslukuja ei kuitenkaan jaotella KTO-

tarkastuksen mukaisesti kunnossapitoon, kunnonvalvontaan ja ikääntymisen hallintaan. 

Nämä kolme osa-aluetta liittyvät niin vahvasti toisiinsa,  että tunnuslukujen jaottelu niiden 

mukaan on vaikeaa.  

Kunnossapidolla tarkoitetaan laitososan suunniteltua huoltoa, jolla vikaantumisen 

todennäköisyyttä vähennetään ennalta, tai havaittuun tarpeeseen perustuvaa laitososan 

kunnostusta tai korjausta. Kunnonvalvonnalla tarkoitetaan laitososan käyttökuntoisuuden 

valvontaa. Ikääntymisen hallinnalla tarkoitetaan laitososien käyttökuntoisuuden ja 

teknologisen vaatimuksenmukaisuuden varmistamista ydinvoimalaitoksen käyttöiän ajan. 

(YVL A.8 2013)  

Laitosten parantamisella tässä kohdassa viitataan käyttökokemusten hyödyntämiseen ja 

riittäviin ylläpito- ja muutosinvestointeihin. Käyttökokemukset tarkoittavat 

käyttötapahtumien hyödyntämistä. Käyttötapahtumalla tarkoitetaan säteily- ja 

ydinturvallisuuden kannalta merkityksellistä vikaa, puutetta tai poikkeamaa 

turvallisuustoiminnoissa, järjestelmissä, laitteissa, rakenteissa tai organisaation toiminnassa. 

Käyttötapahtumia ovat myös hätä- ja häiriötilanteet sekä säteilyturvallisuutta vaarantaneet 

tilanteet. Käyttötapahtumat sisältävät myös rakentamisen aikaiset tapahtumat. (YVL A.10 

2013) Käyttökokemustoiminta on yksi KTO-ohjelman tarkastuksista. 

Laitosten ylläpitäminen ja parantaminen jakaantuu tässä työssä viiteen yleistason 

tunnuslukuun: kunnossapito- ja muutostöihin, TTKE-laitteiden vikoihin, varaosiin, 

käyttökokemuksiin ja laitoksen parantamiseen. 

9.3.1 Kunnossapito- ja turvallisuusluokka 

Ennen kuin tutustutaan tarkemmin laitoksen ylläpidon tunnuslukuihin, on hyvä selvittää 

käsitteet kunnossapito- ja turvallisuusluokka, jotka liittyvät laitosten järjestelmien 

luokittelemiseen. Kunnossapitoluokasta käytetään kahta termiä: Olkiluodossa puhutaan 

kunnossapitoluokasta ja Loviisassa kriittisyysluokasta. 
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9.3.1.1 Kunnossapitoluokka (kriittisyysluokka) 

Kunnossapitoluokan valintaan vaikuttaa kyseessä olevan laitteen vikaantumisen merkitys 

järjestelmän ja koko laitoksen turvallisuus- ja käytettävyystoimintaan. Luokituksessa 

otetaan huomioon laitteiden käyttövarmuus- ja turvallisuusmerkitykset. 

Kunnossapitoluokka vaikuttaa muun muassa laitepaikan varaosahuollon järjestelyyn sekä 

ennakkohuolto- ja kunnonvalvontatehtävien valintaan.  Kunnossapitoluokat jaetaan 

pääpiirteissään seuraavanlaisesti (TVO 2016b, 136): 

 Luokka 1: laite pyritään pitämään aina kunnossa 

 Luokka 2: laitteen rajoitettu epäkäytettävyys sallitaan 

 Luokka 3: laitteelle sallitaan taloudellisesti perusteltu ennakkohuolto 

 Luokka 4: ei suunniteltua ennakkohuoltoa 

9.3.1.2 Turvallisuusluokka 

Ydinlaitoksen turvallisuustoimintojen hallitsemiseksi laitos on jaettava rakenteellisiin ja 

toiminnallisiin kokonaisuuksiin eli järjestelmiin. Järjestelmät on jaettava edelleen 

rakenteisiin ja laitteisiin. Jaon on oltava sellainen, että kaikki ydinlaitoksen toimintaan ja 

turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet ja laitteet sisältyvät johonkin järjestelmään. 

Ydinlaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet on ryhmiteltävä niiden 

turvallisuusmerkityksen perusteella turvallisuusluokkiin 1, 2, ja 3 sekä luokkaan EYT (ei 

ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu). (YVL B.2 2013) 

Turvallisuusluokkaan 1 on luokiteltava ydinpolttoaine sekä rakenteet ja laitteet, joiden 

vaurioituminen voi aiheuttaa reaktorin eheyttä vaarantavan onnettomuuden sekä vaatia 

turvallisuustoimintojen välitöntä käynnistymistä. Turvallisuusluokkaan 1 kuuluvat reaktorin 

painesäiliö ja ne primääripiirin osat, joiden vaurioituminen johtaa sellaiseen primääripiirin 

vuotoon, jota ei voida korvata laitoksen normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä. (YVL 

B.2 2013) 

Turvallisuusluokan 1 ulkopuolelle jäävät seuraavat primääripiirin osat on luokiteltava 

turvallisuusluokkaan 2: (YVL B.2 2013) 
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1. pienet putket, joiden katkeamisesta aiheutuva vuoto voidaan korvata laitoksen 

normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä 

2. osat, jotka ovat yhteydessä reaktorin jäähdytysjärjestelmään passiivisen, virtausta 

rajoittavan laitteen välityksellä, ja joiden rikkoutumisesta aiheutuva vuoto ei ylitä 

vuotoa, joka voidaan hallita laitoksen normaaliin käyttöön liittyvillä järjestelmillä 

3. osat, jotka voidaan niiden rikkoutuessa eristää reaktorin jäähdytysjärjestelmästä 

kahdella linjassa peräkkäin olevalla automaattisesti sulkeutuvalla venttiilillä, joiden 

sulkeutumisaika on niin lyhyt, että reaktori voidaan turvallisesti sammuttaa ja 

jäähdyttää. 

Järjestelmät on ryhmiteltävä turvallisuusluokkiin 2 ja 3 sekä luokkaan EYT sillä perusteella, 

mikä on niiden merkitys turvallisuustoimintojen luotettavuudelle alkutapahtumien hallinnan 

kannalta. Turvallisuusluokkaan 2 on luokiteltava ne rakenteet ja laitteet, joiden (YVL B.2 

2013): 

1. eheyttä vaaditaan reaktorin jälkilämmön poistoon tai radioaktiivisten aineiden 

pidättämiseen laitoksen sisälle turvallisuusluokan 1 laitteen tai putkiston vaurion 

jälkeen 

2. vaurio aiheuttaa vaaran hallitsemattomasta ketjureaktiosta 

3. vaurio vaarantaa ydinpolttoaineen eheyden 

4. vaurio vaarantaa turvallisuusluokan 1 leviämisesteen eheyden. 

Turvallisuusluokkaan 3 on luokiteltava (YVL B.2 2013): 

1. turvallisuusluokan 2 järjestelmien toimintakykyä ja niiden fyysistä erottelua 

varmistavat rakennukset ja rakenteet 

2. rakenteet ja laitteet, jotka varmistavat turvallisuusluokan 3 toiminnot 

3. radioaktiivisten aineiden leviämisesteisiin tai radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn 

liittyvät rakenteet ja laitteet, jotka eivät kuulu ylempiin turvallisuusluokkiin, ja joiden 

vaurio voi aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden vapautumisen 

laitostiloihin tai ympäristöön. 
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9.3.2 Kunnossapito- ja muutostyöt 

Kunnossapito- ja muutostyöt on yleistason tunnusluku, joka jakaantuu neljään strategiseen 

tunnuslukuun: TTKE-laitteiden kunnossapitoon, poikkeuslupiin ja poikkeamiin TTKE:sta, 

laitteiden käytettävyyteen kunnossapitoluokittain sekä prosessiin vaikuttaneiden 

muutostöiden lukumäärään turvallisuusluokittain. Kyseisistä tunnusluvuista osana nykyistä 

tunnuslukujärjestelmää ovat: TTKE-laitteiden kunnossapito kohdasta A.I.Ib sekä 

poikkeusluvat ja poikkeamat TTKE:sta kohdasta A.I.2. 

9.3.2.1 TTKE-laitteiden kunnossapito 

TTKE-laitteiden kunnossapito tulee nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä ja sen 

tunnusluvuilla seurataan luvanhaltijan panostuksia TTKE-laitteiden kunnossapitoon. 

Seurattavat tunnusluvut ovat: 

– TTKE-laitteiden vuotuiset kunnossapitotyöt 

– TTKE-laitteiden vikakorjaukset 

– TTKE-laitteiden ennakkohuollot 

– TTKE-laitteiden kunnossapito 

9.3.2.2 Poikkeusluvat ja poikkeamat TTKE:sta 

Poikkeusluvat ja poikkeamat tulee nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä, ja sen seurattava 

tunnusluku on: 

– Poikkeamat TTKE:sta 

9.3.2.3 Laitteiden käytettävyys kunnossapitoluokittain 

Laitteiden käytettävyydellä kunnossapitoluokittain seurattaisiin, kuinka laitteiden 

käytettävyys on kehittynyt. Laitteiden käytettävyys on siitä hyvä tunnusluku luvanhaltijan 

toiminnan arvioimiseen, koska sillä voidaan arvioida, kuinka luvanhaltija hallitsee laitteiden 

kunnossapidon, kunnonvalvonnan, ikääntymisen hallinnan ja varaosien saatavuuden 

muodostaman kokonaisuuden. Kaikkia vikoja ei voida ennakoida tai torjua laadukkaallakaan 

toiminnalla. Fortum seuraa omassa tunnuslukujärjestelmässään vastaavaa tunnuslukua.   
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9.3.2.4 Prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden lukumäärä 

Tämän tunnusluvun tarkoituksena on seurata prosessiin vaikuttaneiden muutostöiden 

lukumäärää turvallisuusluokittain. Tämä tunnusluku on ennen kaikkea informatiivinen, sillä 

sen avulla voidaan yrittää etsiä yhteyksiä laitosten muutostöiden määrän ja käyttökertoimien 

välillä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa jonain vuonna on tehty suuri määrä muutostöitä ja 

laitoksen vikamäärissä nähdään selkeä nousu, voidaan ryhtyä selvittämään onko syynä ollut 

töiden huono johtaminen, suunnittelu, poikkeamat työn tai asennettujen laitteiden teknisessä 

laadussa. Fortum seuraa omassa tunnuslukujärjestelmässään vastaavaa tunnuslukua.   

9.3.3 TTKE-laitteiden vikaantuminen 

TTKE-laitteiden vikaantuminen on yleistason tunnusluku, jonka tarkoituksena on seurata 

kunnossapidon laatua ja TTKE-laitteiden vikaantumista. Kunnossapidon laatua pyritään 

arvioimaan seuraamalla TTKE-laitteiden korjausaikoja, TTKE-laitteiden vikojen 

uusiutuvuutta, yhteisvikoja ja varaosatilannetta. Osio koostuu neljästä strategisesta 

tunnusluvusta: TTKE-laitteiden vioista, TTKE- laitteiden vikojen kestosta, TTKE-laitteiden 

vikojen uusiutuvuudesta ja yhteisvioista. Näistä kolme on nykyisestä 

tunnuslukujärjestelmästä: TTKE-laitteiden viat kohdasta A.I.1a, TTKE- laitteiden vikojen 

kesto kohdasta A.I.1c ja yhteisviat kohdasta A.I.1d. 

9.3.3.1 TTKE-laitteiden viat 

TTKE-laitteiden vikojen seurattavat tunnusluvut ovat: 

– TTKE-laitteiden viat, välitön käyttörajoitus viasta 

– TTKE-laitteiden viat, käyttörajoitus korjaustyön alusta 

– Käyttörajoitusten määrä tehokäytön aikana 

9.3.3.2 TTKE-laitteiden vikojen kesto 

TTKE-laitteiden vikojen keston on osana nykyistä tunnuslukujärjestelmää, ja sen seurattava 

tunnusluku on: 

 TTKE-laitteiden keskimääräinen vialla oloaika 
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9.3.3.3 TTKE-laitteiden vikojen uusiutuvuus  

Tämä tunnusluku on uusi tunnuslukujärjestelmässä, ja sillä on tarkoitus tarkastella TTKE-

laitteiden vikaantumista ja vikojen korjaamisen laatua. Tunnusluvulla seurataan vaivaavatko 

säännölliset vikaantumiset jotakin laitetta, laiteryhmää tai järjestelmää. Tunnuslukuna asiaa 

voitaisiin mitata esimerkiksi kymmenen, kolmenkymmenen ja viidenkymmenen pienimmän 

käytettävyyden (tai suurimman epäkäytettävyyden) keskiarvon avulla. Näiden keskiarvojen 

trendiä seuraamalla voitaisiin valvoa luvanhaltijan toimenpiteiden vaikutusta ja sitä kuinka 

vakavasti säännölliset vikaantumiset otetaan huomioon. Tosin tällöin tunnusluku ei erittele, 

onko kyseessä ollut yksi iso vai useampia vikoja. Tunnusluvun teon yhteydessä on hyvä 

kerätä talteen laitteiden ja järjestelmien tiedot, jotta niiden huoltamiseen ja vikaantumiseen 

jatkossa osataan kiinnittää huomiota. 

Tämän tunnusluvun voi laajentaa koskemaan esimerkiksi kaikkia kunnossapitoluokiteltuja 

laitteita, jolloin keskiarvoja seurattaisiin kunnossapitoluokittain. Laajennus voi olla 

perusteltua, sillä vuonna 2015 TTKE-laitteiden vikoja oli Olkiluodon laitoksilla yhteensä 58 

ja Loviisassa 186 (STUK 2016a, 46–47). 

9.3.3.4 Yhteisviat 

Yhteisviat on peräisin nykyisestä tunnuslukujärjestelmästä, ja sen seurattava tunnusluku on: 

 Yhteisvikojen määrä 

Tämä tunnusluku vaatii luvanhaltijoiden käyttämien määritelmien yhtenäistämistä, sillä 

luvanhaltijat tulkitsevat yhteisvian tällä hetkellä eri lailla.  

9.3.4 Varaosat 

Luvanhaltijalla on oltava laitospaikalla varaosat niille toiminnoille, joilla varmistetaan 

ydinlaitoksen pitäminen turvallisessa tilassa pitkäkestoisten häiriö- ja 

onnettomuustilanteiden aikana. Tällaisissa toiminnoissa varaosavarannon on katettava 

vähintään yksi kapasiteetiltaan sataprosenttinen osajärjestelmä, joka yksin riittää toiminnon 

ylläpitämiseen. Varaosavarantoon on sisällyttävä sellaiset laitososien varaosat tai vaihto-

osat, jotka voivat vikaantua pitkäaikaisessa käytössä, ja jotka ovat kriittisiä toimintojen 

käyttökuntoisuudelle. (YVL A.8 2013) 
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Luvanhaltijan on säännöllisesti valvottava ja arvioitava laitososien kunnossapidossa 

tarvittavien varaosien riittävyyttä ja käyttökuntoisuutta ydinlaitoksella. Tämä koskee myös 

laitososien kunnonvalvonnan ja kunnossapidon mittaus- ja analyysilaitteiden ja työkalujen 

varaosia. (YVL A.8 2013) 

Seurattavina tunnuslukuina olisivat: 

 Varaosatilanne kunnossapitoluokittain 

 Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt kunnossapitoluokittain 

Nämä tunnusluvut osallistuisivat laitosten käyttökuntoisuuden arvioimiseen ja tukisivat 

samalla KTO-tarkastusten tekoa. Esimerkiksi vuoden 2014 tarkastuksessa ”C2 Laitoksen 

ylläpito” (vanhan KTO-ohjelman mukainen tarkastus) arvioitiin turvallisuuden kannalta 

tärkeiden laitososien varaosahallintoa Loviisan voimalaitoksella. Kartoitus tehdään 

kriittisyysluokittain, jolloin kartoitettavien laitteiden valinnassa tarkastellaan 

sydänvaurioriskin todennäköisyyden lisäksi myös tuotannollisia perusteita. (STUK 2015g, 

142) 

Kartoitus on tarkoitus tehdä erityisesti korkeiden kriittisyysluokkien laitteille. Alemmissa 

kriittisyysluokissa on kuitenkin korkean turvallisuusluokan laitteita, joilla on luokituksensa 

perusteella merkitystä ydinturvallisuudelle, ja jotka esitetyllä menettelyllä saattavat jäädä 

kartoituksen ulkopuolelle. Tästä syystä STUK edellytti luvanhaltijan täydentävän 

varaosakartoitusta niin, että se sisältää kattavasti kaikki vaihdettavissa olevat 

turvallisuusluokkien 1 ja 2 laitteet. (STUK 2015g, 142) 

9.3.4.1 Varaosatilanne kunnossapitoluokittain 

Tällä tunnusluvulla seurattaisiin YVL A.8 edellyttämien vara-osien riittävyyttä 

laitekohtaisesti. Tunnusluvussa ilmoitettaisiin kunnossapitoluokittain lukumäärät laitteista, 

joihin on vaadittavat varaosat ja joihin ei ole. Tällä tunnusluvulla pystyttäisiin arvioimaan 

luvanhaltijan valmistautumista laitteiden yllättäviin vikaantumisiin, ja edellytyksiä saada 

tarvittavat varaosat mahdollisimman nopeasti. Tiedon saaminen tunnuslukuun voi 

osoittautua alkuun ongelmalliseksi ja vaatia luvanhaltijoilta työtä kirjanpitotavan 

muuttamiseksi. 
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9.3.4.2 Varaosapuutteen takia tekemättä jääneet työt 

Tällä tunnusluvulla seurattaisiin varaosien puutteen takia tekemättä jääneiden töiden määrää 

kunnossapitoluokittain. Tällä tunnusluvulla pystytään seuraamaan luvanhaltijan 

varautumista laitteiden rikkoontumiseen ja sen vaikutusta huoltotöiden toteuttamiseen. TVO 

seuraa omassa tunnuslukujärjestelmässä vastaavaa tunnuslukua. 

9.3.5 Käyttökokemukset 

Ydinvoimalaitoksilla tehdään jatkuvasti käyttö- ja kunnossapitotöitä, kuten koestuksia, 

huoltoja, korjauksia ja muutostöitä. Laitoksilla esiintyy myös laitevikoja ja käyttö- ja 

kunnossapitotoimintaan liittyviä ihmisen sekä organisaation toiminnan virheitä. Valtaosa 

vioista ja virheistä ei vaikuta merkittävästi laitosten turvallisuuteen.  Niistä kertyy kuitenkin 

kokemuksia, joita voidaan hyödyntää laitoksen turvallisuuden varmistamisessa. (Sandberg 

2013, 107–108) Käyttökokemusten hyödyntämiseksi ydinvoimalaitosten 

käyttötapahtumista otetaan oppia haitallisten tapahtumien toistumisen estämiseksi. Laitosten 

kesken vaihdetaan tietoja myös hyviksi havaituista käytännöistä toimintojen tehostamiseksi 

tai niiden suorittamiseksi turvallisemmin. (Sandberg 2013, 108) 

Käyttökokemusten hyödyntäminen on ydinvoimalaitoksen turvallisen ja luotettavan 

toiminnan keskeinen edellytys. Tehokkaasti toimiva käyttöorganisaatio pystyy oppivan 

organisaation periaatteiden mukaisesti parantamaan toimintaansa sekä omalla että muilla 

laitoksilla sattuneista vioista ja virheistä sekä hyvistä käytännöistä kertyneiden 

käyttökokemusten perusteella. (Sandberg 2013, 108) 

Käyttötapahtumaraporttien perusteella STUK arvioi luvanhaltijan tapahtumien tutkintaa. 

STUK tekee raporttien perusteella oman arvionsa tutkinnan, korjaavien ja ehkäisevien 

toimenpiteiden riittävyydestä. Tapahtumien yhteydessä STUK voi tehdä tapahtumaan 

liittyviä selvityksiä, tarkastuksia tai haastatteluja lisätietojen hankkimiseksi. (YVL A.10 

2013) 

Käyttökokemustoiminta on joka toinen vuosi tehtävä KTO-ohjelman mukainen tarkastus. 

Tarkastuksessa tarkastetaan luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja liittyen 

käyttökokemustoimintaan. Käyttökokemustoimintaan kuuluvat omien ja muiden laitosten 
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käyttökokemusten sekä uusien turvallisuustutkimusten tulosten hyödyntäminen YVL A.10 

ohjeen mukaisessa laajuudessa. (YTV 4.6.2 2015) 

Käyttökokemukset on yksi osa-alueista, joiden sijoittaminen tunnuslukujärjestelmään on 

vaikeaa, sillä käyttökokemuksissa on sekä teknillistä että organisaatioiden toimintaa 

kuvaavia piirteitä. Käyttökokemukset voitaisiin myös sijoittaa laitosten käytön alle, mutta 

tässä työssä käyttökokemukset on sijoitettu laitosten ylläpitoon ja parantamiseen, koska 

käyttökokemusten hyödyntäminen on vahvasti sidoksissa toiminnan kehittämiseen ja 

parantamiseen.  

Käyttökokemusten hyödyntämisen tunnusluvussa on tärkeää jaotella ovatko 

käyttötapahtumat sisäisiä vai ulkoisia käyttökokemuksia. Tämä tieto on sinänsä tärkeä, sillä 

sen avulla voitaisiin arvioida luvanhaltijan kykyä oppia niin oman talon sisäisistä 

käyttökokemuksista kuin ulkoisistakin tapahtumista. Sisäisillä käyttökokemuksilla viitataan 

kyseisellä laitoksella tapahtuneisiin käyttötapahtumiin ja ulkoisilla käyttökokemuksilla 

viitataan ydinvoimalaitoksen ulkopuolelta raportoituihin käyttötapahtumiin. 

9.3.5.1 Sisäiset käyttökokemukset  

Luvanhaltijan on edellytettävä henkilöstöään ja alihankkijoitaan raportoimaan 

käyttötapahtumista ja kannustettava heitä tuomaan esiin laitoksen turvallisuuteen liittyviä 

puutteita. Luvanhaltijan on valittava jatkokäsittelyyn ja luokiteltava turvallisuuden kannalta 

olennaiset laitoksen ja organisaatioiden toimintaan liittyvät käyttötapahtumat ja asetettava 

valinta- ja luokittelukriteerit tätä varten. Tapahtuman luokittelun tuloksena määritetään 

tutkintatarve ja raportointi. Tapahtumat on selvitettävä tai tutkittava niiden merkittävyyden 

mukaan. Suurimmalle osalle tapahtumista riittää selvittäminen, mutta merkittävimmille 

tapahtumille on tehtävä tutkinta.  (YVL A.10 2013) 

Sisäisissä käyttökokemuksissa tunnuslukuna seurattaisiin: 

 Sisäisten käyttökokemuksien hyödyntämistä 

Tässä tunnusluvussa verrattaisiin luvanhaltijan STUKiin hyväksyttäviksi toimittamien 

käyttötapahtumaraporttien ja luvanhaltijan käynnistämien jatkokäsittelyjen määrää.  Tiedot 

kyseiseen tunnuslukuun saataisiin luvanhaltijoilta ja STUKin asiakirjahallintajärjestelmistä. 
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Tunnusluvuilla olisi tarkoitus valvoa käyttökokemustoiminnan tehokkuutta ja sisäisten 

käyttökokemusten hyödyntämistä. 

9.3.5.2 Ulkoiset käyttökokemukset 

Luvanhaltijat saavat ulkoisia käyttökokemuksia esimerkiksi IRS-järjestelmän kautta. IRS-

järjestelmällä tarkoitetaan IAEA:n ylläpitämää ja sen jäsenmaiden käytössä olevaa 

käyttökokemusten raportointijärjestelmää, johon raportoidaan tapahtumia sekä käyttöön ja 

käytöstä poistoon liittyviä kokemuksia, joiden syyt ja saadut opit ovat maailmanlaajuisesti 

merkittäviä. (YVL A.10 2013) 

Ulkoisissa käyttötapahtumissa seurattaisiin kahta tunnuslukua: 

 Tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien määrää 

 Ulkoisten käyttökokemusten hyödyntämistä 

Tutkittujen ulkoisten käyttötapahtumien määrällä seurataan luvanhaltijan resursseja ja halua 

käydä läpi ulkoisia käyttötapahtumia. Kaikkia ulkoisia käyttötapahtumia ei ole järkevää 

käydä läpi laitostyyppien erojen, jo toteutettujen laitosmuutosten tai muiden syiden takia. 

Mutta mitä enemmän käyttötapahtumia on käyty läpi, sitä todennäköisempää on, että 

joukosta on löytynyt sellaisia käyttötapahtumia, jotka antavat syyn tarkempaan tutkintaan ja 

sen jälkeen aiheuttavat toimenpiteitä tai laitosmuutoksia.  

Ulkoisten käyttökokemusten hyödyntämisen tunnusluvussa verrattaisiin luvanhaltijan 

STUKiin hyväksyttäviksi toimittamien käyttötapahtumaraporttien ja luvanhaltijan 

käynnistämien jatkokäsittelyjen määrää.  Tiedot kyseiseen tunnuslukuun saataisiin 

luvanhaltijoilta ja STUKin asiakirjahallintajärjestelmistä. 

9.3.6 Laitosten parantaminen 

Laitosten parantamisen tunnusluku tulee nykyisestä järjestelmästä ja se löytyy kohdasta 

A.I.6, jossa tunnuslukuna seurataan laitosten ylläpito- ja muutosinvestointien määrää. 
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10 ORGANISAATION TUNNUSLUVUT 

Tässä luvussa käsitellään organisaatioiden valvontaa ja sitä, kuinka luvanhaltijoiden 

organisaation toimintaa pystyttäisiin seuraamaan tunnusluvuilla. Organisaatioiden toimintaa 

ei ole aiemmin seurattu tunnusluvuilla STUKissa, vaan valvonta on toteutettu auditoinnein 

ja tarkastuksin. Tässä luvussa käsitellään myös kuinka tunnusluvut ja KTO-tarkastukset 

voisivat tukea toisiaan.  

10.1 Organisaatio ja sen valvonta 

STUKin valvonta kattaa myös luvanhaltijoiden organisaatiot ja niiden toimintaan liittyvät 

osa-alueet. Ydinenergialain 55 §:n mukaan STUKin tulee erityisesti asettaa kelpoisuusehtoja 

ydinenergian käyttöön osallistuville henkilöille ja tutkia näiden kelpoisuusehtojen 

täyttymistä. Ydinenergia-asetuksen 119 §:n mukaisesti STUK valvoo, että luvanhaltijan 

käytettävissä oleva organisaatio on tarkoituksenmukainen ja riittävä, että ydinenergian 

käyttöön osallistuvat henkilöt täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja että näille on järjestetty 

asianmukainen koulutus. (YVL A.4 2014) 

Henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamisen lisäksi STUK valvoo muun muassa 

luvanhaltijan johtamisjärjestelmää ja turvallisuuskulttuuria. Johtamisjärjestelmällä 

tarkoitetaan politiikan ja tavoitteiden määrittelyyn sekä tavoitteiden saavuttamiseen 

käytettävää järjestelmää (SFS-EN ISO 9000:2005). Johtamisjärjestelmässä on määriteltävä 

organisaation rakenne ja henkilöstön vastuut, valtuudet ja päätöksentekoon liittyvät 

menettelyt niin, että otetaan huomioon kaikkien näiden turvallisuusvaikutukset. (YVL A.3 

2013) 

Turvallisuuskulttuuri muodostuu organisaation ja yksilöiden piirteistä ja asenteista. 

Turvallisuuskulttuuriin kuuluu myös se, että käyttöorganisaatio vastaa ydinlaitoksen 

turvallisesta käytöstä. Tämän vuoksi henkilökunnan tulee olla pätevää, tehtäväänsä sopivaa 

ja hyvin koulutettua.  Henkilökunnan tulee ymmärtää turvallisuusmääräysten perusteet ja 

määräysten rikkomisesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Organisaation rakenteen, 

johtamisjärjestelmän ja menettelytapojen tulee tukea henkilökuntaa toimimaan turvallisesti.  

Riippumattomat viranomaiset ja tarkastuslaitokset valvovat ja tarkastavat turvallisuuteen 

vaikuttavia toimintoja valtiovallan määrittelemällä tavalla. (Sandberg 2013, 92) 
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10.2 Organisaation kehityksen mittaaminen 

Ydinvoimaloiden henkilöstöllä ja organisaatioilla on merkittävä vastuu ylläpitää ja käyttää 

laitosta sekä käytöksellään ja toiminnallaan ehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. 

Ydinvoimalan käytöstä vastuussa olevan organisaation suorituskyvystä onkin tullut 

merkittävä kiinnostuksen kohde. Organisaatioiden tilan mittaaminen tunnusluvuilla on 

kuitenkin haastavaa. Tunnusluvuille haastavia osa-alueita ovat turvallisuuskulttuurin ja 

johtamisjärjestelmän kaltaiset käsitteet. Niissä ihmisten toiminta on merkittävässä roolissa, 

ja juuri ihmisten toiminta sekä ihmisten välinen vuorovaikutus tekevät niistä vaikeasti 

mitattavia.  

Vaikka turvallisuuskulttuurin kaltaisten käsitteiden mittaamiseen ei ole yksinkertaista tapaa, 

voidaan mittaustapojen kehittämiseen panostamalla saavuttaa merkittävää hyötyä. 

Turvallisuuskulttuuri nähdään merkittävänä osana ydinvoimalaitosten turvallisuutta, joten 

sen tuominen osaksi tunnuslukujärjestelmää on tärkeää. Alla on lueteltu hyötyjä ja haittoja, 

joita turvallisuuskulttuurin mittaamisella tunnusluvuilla saadaan. (IAEA 2002, 46) Kyseiset 

kohdat pätevät myös esimerkiksi johtamisjärjestelmään. 

Hyödyt:  

 Tunnuslukujen käyttö mahdollistaa trendien seuraamisen 

 Turvallisuuskulttuurin mittaaminen lisää kiinnostusta turvallisuuskulttuuriin 

 Turvallisuuskulttuuri on tärkeä osa organisaatiota, siksi sitä tulisi kohdella muiden 

tärkeiden osa-alueiden tapaan ja mitata 

Haitat:  

 Turvallisuuskulttuuri on monimutkainen käsite eikä tyydyttävää tapaa mitata sitä 

ole. Sen takia sitä pitää mitata muiden mittarien avulla 

Turvallisuuskulttuurin kaltaisten käsitteiden mittaaminen suoraan on vaikeaa. Sen takia 

tulisi arvioida niitä piirteitä, mitkä voidaan nähdä kuuluvan turvallisuuskulttuuriin ja kerätä 

niistä tietoa. Tunnuslukujärjestelmä tarjoaa työkalun tiedon keräämiseen ja tulosten 

välittämiseen eteenpäin. 
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10.3 KTO-ohjelman ja tunnuslukujen vuorovaikutus 

KTO-tarkastusten ja tunnuslukujen vuorovaikutuksen lisääminen olisi järkevää myös 

organisaatioiden valvonnassa. Yksi syy lisätä yhteistyötä tulee siitä, että valtaosa 

tunnuslukujärjestelmän osa-alueista keskittyy vain teknisten asioiden mittaamiseen, jolloin 

tunnusluvut eivät seuraa osa-alueesta vastuussa olevaa organisaatiota. KTO-tarkastukset 

voisivat täydentää tätä aukkoa, sillä organisaatioiden toimintaa tarkastellaan jokaisen KTO-

tarkastuksen yhteydessä. KTO-tarkastuksissa arvioidaan esimerkiksi tarkastettavan 

organisaation resurssien riittävyyttä ja henkilöstön osaamista. Tarkastusten tuloksia ei 

kuitenkaan raportoida tällä hetkellä järjestelmällisesti, ainoastaan negatiiviset havainnot 

raportoidaan eteenpäin.  Tunnusluvut voisivat tarjota keinon seurata tarkastusten tuloksia, ja 

siten välittää tietoa organisaatioiden kehityksestä.   

Yhteistyö mahdollistaisi sen, että esimerkiksi turvallisuuskulttuurin kehitystä pystyttäisiin 

seuraamaan tunnuslukujärjestelmän avulla. Tarkastuksen yhteydessä turvallisuuskulttuurille 

voitaisiin antaa arvosana, joka voisi olla numeroarvo tai värikoodi. Tästä arvosanasta 

saataisiin sitten tunnusluku, jonka kehitystä pystyttäisiin seuraamaan. Turvallisuuskulttuurin 

tai muun vastaavan osa-alueen arvostelu tarkastuksen yhteydessä vaatii sen, että 

arvosteluperusteista saadaan tehtyä niin selkeät, että pystytään sulkemaan pois arviota 

tekevien henkilöiden vaikutus arvosanaan. 

Tunnuslukujen ja KTO-tarkastusten vuorovaikutus voisi tarjota myös toisen tietolähteen 

organisaation arvioinnin tueksi. Tunnuslukujärjestelmästä voitaisiin määritellä, mitkä 

muiden osa-alueiden tunnusluvut kuvaavat esimerkiksi turvallisuuskulttuuria tai 

johtamisjärjestelmää.  Esimerkiksi työturvallisuusindeksi voisi toimia yhtenä luvanhaltijan 

turvallisuuskulttuurin kehityksen mittarina.  

KTO-tarkastuksissa voitaisiin seurata myös, kuinka tunnuslukujärjestelmän eri osa-alueissa 

havaittavat muutokset heijastuvat käytännössä muualle tunnuslukujärjestelmään tai onko 

tunnuslukujärjestelmän osa-alueiden välillä havaittavissa muita vuorovaikutuksia. Näiden 

vuorovaikutusten näkymiseen tunnuslukujen trendeissä voi mennä useita vuosia, ja niiden 

havaitseminen voi olla vaikeaa.  
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10.4 Käytön tarkastusohjelman kehityshanke (KOTKA) 

Vuonna 2012 STUKissa toteutettiin käytön tarkastusohjelman kehityshanke (KOTKA).  

KOTKA:ssa kaikkiin KTO-ohjelman tarkastuksiin sisällytettiin systemaattinen 

organisaatioiden toiminnan arviointi. Tarkastusten havainnot koottiin neljännesvuosittain 

pidettäviin yhteenvetoihin. (STUK 2013) Taulukossa 8 on esiteltynä osa kyseisestä 

yhteenvetotaulukosta. Koko yhteenveto löytyy liitteestä 4, jossa on listattu kyseisten KTO-

tarkastusten nimet. Kyseiset KTO-tarkastukset ovat vanhan, käytöstä poistetun KTO-

ohjelman mukaisia. 

Taulukko 8. KOTKA:n rakenne. Muokattu lähteestä (STUK 2012). 

Yhteenveto organisaation valvontakohteista  

 
Poikkeamien 

käsittely 

Henkilöstösuunnittelu Tiedonkulku Prosessit ja toiminnot 

KTO A1 
    

KTO A2 
    

KTO A3 
    

 

Taulukon 8 kohdat arvosteltiin KTO-tarkastuksen yhteydessä. Arvostelu suoritettiin 

värikoodeilla, joita oli kolme: vihreä, keltainen ja punainen. Tässä yhteydessä värikoodit 

toimivat arvosanojen tapaan. Värikoodit ja niiden arvosteluperusteita 

”Henkilöstösuunnittelu”-sarakkeen osalta on esitelty taulukossa 9.  

Taulukko 9. Taulukon 8 ”Henkilöstösuunnittelu”-sarakkeen arvosteluperusteet. Muokattu lähteestä  

(STUK 2012). 

Punainen: Tarkastuksen kohteena olleet tehtäväkuvat ovat puutteelliset (ei pysty 

arvioimaan tehtäviin tarvittavaa resurssimäärää), rekrytointisuunnitelma perustuu 

pelkästään luonnolliseen poistumaan, ei ota huomioon projektien resurssivaatimuksia; ei 

ole ajan tasalla olevaa varahenkilösuunnitelmaa; ei tehtäväkohtaista työajanseurantaa; 

henkilökohtaisia koulutussuunnitelmia ei päivitetä ja toteuteta suunnitelmallisesti. 
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Keltainen: Tarkastuksen kohteena olleet tehtäväkuvat, resurssisuunnitelmat ja 

rekrytointi-suunnitelma ovat olemassa, pääosin koulutussuunnitelma on olemassa, 

pääosin koulutussuunnitelmia henkilötasolla on laadittu ja toteutettu. 

Vihreä: Tarkastuksen kohteena olleet osa-alueet ovat kunnossa. 

10.5 Organisaation mittaaminen 

Organisaation mittaamiseen voisi soveltaa tässä työssä kerättyjä malleja. Mallissa voitaisiin 

soveltaa samantyylistä arviointitaulukkoa ja -menetelmiä kuin KOTKA:ssa.  Arvioinnissa 

voisi ottaa huomioon laajemmin saatavilla olevaa tietoa samaan tapaan kuin ENSI tekee 

turvallisuusarviossaan (kappale 6.2.2).  Lisäksi mukaan voisi ottaa samanlaisia 

poikkileikkaavia elementtejä kuin NRC:llä (kappale 6.4.1). Tosin KOTKA:ssa nämä 

poikkileikkaavat elementit ovat jo valmiiksi. 

Organisaation mittaamiseen sovellettavan mallin rakenne voisi muistuttaa taulukon 10 

rakennetta, jossa on taulukossa 1 vuosittain tehtävät KTO-tarkastukset. Arvostelutaulukkoa 

voi soveltaa myös muille KTO- ja RTO-tarkastuksille. 

Taulukko 10. Organisaation arviointiin käytettävä matriisi. 

Arvioitava osa-alue Resurssit ja osaaminen Johtamisjärjestelmä  Turvallisuuskulttuuri 

     
KTO-tarkastus      

Johtamisjärjestelmä    

Laitoksen ylläpito       

Säteilysuojelu       

Turvajärjestelyt       

Turvallisuussuunnittelu       

Turvallisuustoiminnot       

Valmiusjärjestelyt       

 

Taulukon 10 kohtien arviointi tapahtuisi antamalla KTO-tarkastusten yhteydessä alustava 

arvosana tai arvostelu jokaiselle taulukon kohdalle. Arvosana voisi olla numeroarvo tai 

värikoodi, minkä tärkein tehtävä olisi kertoa onko tilanne hyväksyttävä vai ei. Alustava 
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arvosana siirtyisi sen jälkeen eteenpäin esimerkiksi KTO-vastaavalle, joka arvioisi 

laajemmin kyseiseen osa-alueeseen liittyvää tietoa ja koostaisi niiden perusteella lopullisen 

arvosanan. Lopullisen arvosanan arvioinnin tueksi sopivaa tietoa voitaisiin saada muun 

muassa tarkastusten yhteydessä tehdyistä havainnoista, luvanhaltijan vuosiraporteista ja 

muiden tunnuslukujen kehityksestä.  

Arvosanat voisivat muistuttaa KOTKA:n arvosteluperiaatteita, jolloin arvostelu perustuisi 

värikoodien käyttöön. KOTKA:n värikoodeihin voisi lisätä vielä sinisen, joka ilmaisisi 

hyvää käytäntöä. Sininen olisi vihreän yläpuolella arvosteluasteikossa ja sen saaminen 

edellyttäisi organisaatiolta todella hyvää suoriutumista. ENSI käyttää samanlaista 

neliportaista arvosteluasteikkoa, joka on nähtävissä taulukossa 5.   

Arvioitavien osa-alueiden lopulliset arvosanat muodostaisivat tunnuslukuja, joiden trendiä 

pystyttäisiin seuraamaan. Trendejä voitaisiin seurata myös ruutukohtaisesti tai laskemalla 

esimerkiksi turvallisuuskulttuurille keskiarvo kaikista tarkastuksista ja seuraamalla sen 

kehittymistä. Trendien seuraamista vaikeuttaa se, että KTO-tarkastukset voidaan kohdentaa 

eri organisaatioihin eri vuosina, jolloin trendien seuraaminen tietyn organisaation kohdalla 

vaikeutuu. 

Taulukon 10 kolmesta arvioitavasta osa-alueesta ”Resurssit ja osaaminen” on sellainen, 

jonka arvio koskisi puhtaasti arvioitavaa osastoa tai organisaatiota ja sen henkilöstöä. 

”Johtamisjärjestelmä” ja ”Turvallisuuskulttuuri” olisivat sellaisia osa-alueita, joilla olisi 

rajapintoja myös muiden organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi, jos ydinvoimalaitoksella 

säteilysuojelu pystyttää toimivan kenkärajan työkohteelle, mutta huoltotyötä tekevät 

työmiehet eivät noudata kenkärajan käytäntöjä, voi se olla merkki heikosta 

turvallisuuskulttuurista tai johtamisjärjestelmästä. Tämän kaltaiset asiat tulisi raportoida ja 

huomioida sitten lopullisessa arvosanassa. 
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11 YHTEENVETO 

Tunnuslukuja voidaan käyttää täydentämään ydinvoimalaitosten turvallisuuden valvontaa, 

kun ydinvoimalaitosten käytön perusteena olevat lait, määräykset ja suunnitteluperusteet 

ovat kunnossa. Tunnuslukujen käyttö vaatii tunnuslukujärjestelmän, jonka tehtävä on 

selkeästi määritelty, ja joka on rakenteeltaan joustava ja selkeä. Järjestelmän toiminnan 

takaamiseksi sitä on ylläpidettävä ja kehitettävä säännöllisesti. 

Tunnuslukujen tulokset eivät saa saada liikaa painoarvoa luvanhaltijan tai viranomaisen 

toiminnassa, eikä tunnuslukujen tuloksia tule käyttää yksistään toiminnan tai organisaation 

arviointiin. Yksittäiset tunnusluvut itsessään ovat vain lukuja, jotka on ennalta määritelty 

kuvaamaan jonkin tärkeäksi koetun tilastollisen tai laskennallisen arvon kehitystä. 

Tunnusluvut kertovatkin asiain tilasta vain hyvin rajatusta näkökulmasta. Kaikkia osa-

alueita ei pystytä mittamaan tunnusluvuin, vaan niiden valvontaan paras ratkaisu voivat olla 

erilaiset tarkastukset ja arvioinnit. 

Yksittäinen tunnusluku tuottaa lisäarvoa silloin, kun kyseistä lukuarvoa pystytään 

vertaamaan joko historiatietoon tai muuta kautta hankittuun tietoon. Historiatiedon 

kerääminen on sinänsä yksinkertaista, täytyy vain huomioida, onko tunnusluvun 

määrittelyssä tai laskentatavassa tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat tunnuslukujen 

arvojen vertailtavuuteen vuositasolla. Muuta kautta hankittu tieto käsittää esimerkiksi 

tarkastuksista saatuja tuloksia. Tarkastuksia tukemaan voidaan kehittää tunnuslukuja, jotka 

auttavat mitattavan suureen trendin seuraamista tai antavat hyödyllisiä syötteitä.  

STUKin tunnuslukujärjestelmällä on tällä hetkellä kolme tehtävää: kerätä historiatietoa, 

toimia tiedotuksellisena ja viestinnällisenä välineenä sekä ohjata tarkastus- ja 

valvontatoimintaa. Tunnuslukujärjestelmä on kuitenkin tällä hetkellä liian erillään muusta 

ydinvoimalaitosten valvonnasta, minkä takia tunnuslukujen käyttö koostuu lähinnä 

toimimisesta osana ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporttia. 

Tunnuslukujärjestelmän kehitystyössä on tärkeää määritellä uudestaan 

tunnuslukujärjestelmän tehtävä, sillä ei ole perusteltua lisätä tunnuslukujärjestelmään 

liittyvää työmäärää, jos ne tuotetaan vain osaksi ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan 

vuosiraporttia. 
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IAEA:n hierarkkisessa puumallissa yhdistyvät rakenteen selkeys ja joustavuus. Nämä kaksi 

ominaisuutta yhdessä tuovat sen hyödyn, että tunnuslukujärjestelmän rakennetta voidaan 

muuttaa vastaamaan esimerkiksi KTO-ohjelman tai kokonaisturvallisuusarvion rakennetta, 

jos tunnuslukujärjestelmän tehtävänkuva muuttuu. IAEA:n mallin rakenteellisuus helpottaa 

myös uusien valvottavien kohteiden ottamista osaksi tunnuslukujärjestelmää. 

Tunnuslukujärjestelmän olisi oltava selkeä rakenteeltaan, sillä selkeys auttaa osaltaan 

näkemään, kuinka tunnuslukujärjestelmä toimii, ja mistä osa-alueista se koostuu. 

Hierarkkinen rakenne tuo tunnuslukujärjestelmään joustavuutta, kun järjestelmään voidaan 

helposti lisätä tai poistaa osa-alueita tarpeen vaatiessa. Tunnuslukujärjestelmän olisi oltava 

myös muutenkin joustava, sillä silloin se olisi paremmin muokattavissa huomioimaan erot 

laitosten ikääntymisessä, suunnittelussa ja laitosta käyttävässä organisaatiossa sekä sen 

turvallisuuskulttuurissa. IAEA:n mallin etuna on myös se, että se havainnollista, kuinka eri 

osa-alueet sijoittuvat suhteessa toisiinsa ja mistä turvallisuus koostuu. 

Uusien ydinvoimalaitosten kohdalla voidaan ottaa mallia olemassa olevista tunnusluvuista, 

sillä vaikka laitokset eroavat toisistaan, ne joutuvat toimimaan samojen lakien ja säädösten 

mukaan. Loppusijoituslaitos eroaa oleellisesti ydinvoimalaitoksesta rakenteeltaan ja 

käyttötarkoitukseltaan, mutta sitäkin koskee sama pyrkimys turvallisuuteen ja 

radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseen. Erilaisten laitosten valvominen ei tulisi olla 

ongelma tunnuslukujärjestelmälle, sillä jos laitoksissa tunnistetaan sellaisia erityispiirteitä, 

jotka vaativat tiiviimpää tarkastelua, tulee ne muutenkin huomioida 

tunnuslukujärjestelmässä. 

Tunnuslukujärjestelmä tarvitsee toimivan rungon lisäksi tunnusluvut, joiden tehtävänä on 

välittää kerättyä tietoa tehokkaasti eteenpäin. Tunnuslukujärjestelmän rakenne määrittelee, 

minkälaisia tunnuslukuja se tarvitsee, mutta vanhojen tunnuslukujen hyödyntäminen on 

useimmiten mahdollista myös rungon muuttuessa. Jatkossa kannattaa pohtia, olisiko 

järkevää, että STUKilla ja luvanhaltijoilla olisi käytössään yhteisiä tunnuslukuja. Koko 

tunnuslukujärjestelmää ei ole järkevää harmonisoida luvanhaltijoiden kanssa, mutta 

harkinnan mukaan voitaisiin ottaa käyttöön hyväksi koettuja tunnuslukuja luvanhaltijoiden 

järjestelmistä ja luvanhaltijat voisivat ottaa puolestaan käyttöön STUKissa kehitettyjä 

tunnuslukuja.  
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Luvanhaltijoiden tuottamat tunnusluvut voitaisiin ottaa osaksi STUKin järjestelmää melko 

suoraan, mutta niihin liittyy sama pelko lukujen kaunistelusta kuin luvanhaltijan 

tunnuslukujen tekemistä varten STUKiin toimittamiin tietoihin. Tätä epäilystä voitaisiin 

lievittää, tarkastelemalla luvanhaltijan toimittamien tunnuslukujen laskentaa ja määrittelyjä 

esimerkiksi muutaman vuoden välein. Viranomaisen ja luvanhaltijoiden olisi hyvä 

suunnitella yhdessä, minkälaisia tunnuslukuja otetaan osaksi tunnuslukujärjestelmää. 

Luvanhaltijalla olisi hyvä olla käytössään laajempi tunnuslukujärjestelmä kuin pelkästään 

ne tunnusluvut, mitä STUK ja WANO seuraavat. STUKin ei ole järkevää seurata kaikkia 

luvanhaltijan tunnuslukuja, vaan vain niitä mitkä nähdään turvallisuuden kannalta 

oleellisemmiksi.   

Sen jälkeen, kun tunnuslukujärjestelmän tavoite ja rakenne ovat selvillä, on hyvä miettiä, 

kuinka järjestelmän toimintakuntoa ylläpidetään jatkossa. Ei ole järkevää tehdä nyt suurta 

työmäärää tunnuslukujärjestelmän kehittämiseksi, jos järjestelmän ylläpitäminen 

tulevaisuudessa laiminlyödään. Tunnuslukujärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä 

tulisikin tehdä vuosittaista, jolloin järjestelmää vaivaavat viat saataisiin korjattua 

mahdollisimman nopeasti.  

Tunnuslukujärjestelmän ylläpitämisessä tulisi tehdä laajemmin yhteistyötä, niin STUKin 

sisällä kuin luvanhaltijoidenkin kanssa. Aiheesta voitaisiin pitää esimerkiksi vuotuisia 

kokouksia, joissa käsiteltäisiin edellisen vuoden tunnuslukujen tuloksia, esiin nousseita 

kehitysajatuksia ja suunniteltaisiin tunnuslukujärjestelmän kehittämistä jatkossa. 

Tunnuslukujärjestelmän kehittämisessä ja ylläpitämisessä voisi olla järkevää katsoa yhdessä 

yksittäisten luvanhaltijoiden kanssa, kuinka hyvin tunnuslukujärjestelmä vastaa yksittäisen 

ydinlaitoksen tilaa, ja arvioida minkälaisille tunnusluvuille tulevaisuudessa on tarvetta.  

Yhteistyön lisäämisellä luvanhaltijoiden kanssa voitaisiin saavuttaa synergia-etuja, kun 

päällekkäistä työtä saataisiin poistettua. Lisäksi yhteistyön lisääminen on perusteltua, koska 

sekä luvanhaltijoilla ja STUKilla on yhteinen tavoite ydinturvallisuuden ylläpitämisestä. 

Niin yhteistyön tekemisessä luvanhaltijoiden kanssa kuin muutenkin tunnuslukujärjestelmää 

kehitettäessä, on hyvä muistaa ja pitää kiinni viranomaisen toiminnan läpinäkyvyydestä.   

Tässä työssä esitetty tunnuslukujärjestelmän uusi rakenne pyrkii laajentamaan nykyistä 

järjestelmää alueille, jossa STUKin valvonta on muuten vakiintunutta. Uusissa osa-alueissa 
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on paljon yhteistä KTO-ohjelman kanssa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että KTO-tarkastukset 

kattavat ydinvoimalaitosten käytön valvontaa hyvin laajasti, jolloin yhtymäkohtia tulee 

väkisinkin. Toisaalta tunnuslukujärjestelmän ja KTO-ohjelman välisen yhteistyön 

tiivistäminen voisi hyödyttää niitä molempia. Tunnusluvuista saataisiin hyviä syötteitä 

KTO-ohjelman tarkastuksiin, jolloin tiedon välittäminen tehostuisi ja tunnusluvut 

vuorovaikuttaisivat aktiivisemmin käytännön tarkastustyön kanssa. Tämä toisi lisäarvoa 

tunnuslukujen tekemiselle ja hyödyttäisi samalla tarkastustyötä.  

Tunnusluvut ovat tällä hetkellä esillä vain ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan 

vuosiraportissa. STUKin henkilökuntaa varten STUKin intrasivuille voisi tehdä 

tunnusluvuille omat sivunsa, josta saisi helposti tietoa tunnuslukujen tilasta ja niiden 

kehityksestä. Samalla tunnuslukuihin tehdyt kuvaajat ja kuvaukset tunnusluvun kehityksestä 

voisivat löytää uusia käyttökohteita, kun ihmiset oppivat tiedostamaan, mitä tietoa 

tunnusluvut tarjoavat ja mistä ne löytyvät. Tunnusluvuille voisi tehdä omat sivut myös 

STUKin julkisille sivuille, jolloin ne toimisivat tietokanavana STUKin ulkopuolelle.  

Tiivistettynä tämän työn neljä tärkeintä ehdotusta ovat: 

– Integroida tunnuslukujärjestelmä paremmin STUKin tarkastusten ja muun 

valvonnan kanssa 

– Lisätä yhteistyötä luvanhaltijoiden kanssa tunnuslukujen käytössä ja tekemisessä 

sekä tunnuslukujärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä 

– Tuoda tunnuslukuja paremmin esiin, esimerkiksi omilla intrasivuilla 

– Tehdä tunnuslukujärjestelmän ylläpitämisestä säännönmukaista  

Tässä diplomityössä on ehdotettu muutoksia tunnuslukujärjestelmän rakenteeseen. 

Ehdotuksen on tarkoitettu pohjustamaan tunnuslukujärjestelmän jatkokehitystä. Uudet 

tunnusluvut ja uusi rakenne yrittävät hahmotella, minkälaisia mahdollisuuksia 

tunnuslukujärjestelmällä on. Osa ehdotetuista tunnusluvuista voidaan koejakson jälkeen 

todeta turhiksi ja niitä tulee joko muokata paremmin tehtäväänsä sopiviksi tai poistaa ja 

kehittää parempi. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota ennakoivien tunnuslukujen ja 

laadullisten mittareiden kehittämiseen esimerkiksi kunnonvalvonnan alueelle. 
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LIITTEET 

Liite 1: STUKin tunnusluvut 

A.1 Laitoksen käyttö- ja ylläpitotoiminta 

A.I.1 Viat ja niiden korjaaminen 

A.I.1.a TTKE-laitteiden viat 

- TTKE-laitteiden viat, välitön käyttörajoitus viasta 

- TTKE-laitteiden viat, käyttörajoitus korjaustyön alusta 

- Käyttörajoitusten määrä tehokäytön aikana 

A.I.1.b TTKE-laitteiden kunnossapito 

- TTKE-laitteiden vuotuiset kunnossapitotyöt 

- TTKE-laitteiden vikakorjaukset 

- TTKE-laitteiden ennakkohuollot 

- TTKE-laitteiden kunnossapito 

A.I.1.c TTKE-laitteiden vikojen kesto 

- TTKE-laitteiden keskimääräinen vialla oloaika 

A.I.1.d Yhteisviat 

- Yhteisvikojen määrä 

A.I.1.g Vioista aiheutuneet tuotannonmenetykset 

- Vioista aiheutuneet tuotannonmenetykset 

A.I.2 Poikkeusluvat ja poikkeamat TTKE:sta 

- Poikkeamat TTKE:sta 

A.I.3 Turvallisuusjärjestelmien epäkäytettävyys 

- Korkeapaineisen hätävesijärjestelmän epäkäytettävyys 

- Hätäsyöttövesijärjestelmän epäkäytettävyys 

- Dieseleiden epäkäytettävyys 

A.I.4 Säteilyaltistus 

- Kahden peräkkäisen vuoden kollektiivisten annosten keskiarvo nettosähkötehoa 

kohden 

- Kollektiivinen säteilyannos 

- Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo 

- Kollektiivinen säteilyannos neljännesvuosittain 



 

 

  

- Kymmenen suurimman annoksen keskiarvo neljännesvuosittain 

A.I.5 Päästöt 

A.I.5.a Päästöt ilmaan 

- Jalokaasujen päästöt ilmaan  

- Jodi-isotooppien päästöt ilmaan 

- Aerosolien päästöt ilmaan 

A.I.5.b Päästöt veteen 

- Gamma-aktiivisten nuklidien päästöt veteen 

A.I.5.c Ympäristön altistus 

- Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos 

A.I.6 Laitoksen parantaminen 

- Investoinnit ja perusparannukset 

 

A.II Käyttötapahtumat 

A.II.1 Tapahtumien määrä 

- Erikoisraportoitujen tapahtumien määrä 

- Häiriöraporttien määrä 

- Pikasulkujen määrä 

A.II.3 Tapahtumien merkitys 

- Riskin kannalta merkittävimmät tapahtumat CCDP > 1E -7 

- Riskin kannalta merkitykselliset tapahtumat 1E-8 < CCDP <1E -7 

- Muut tapahtumat CCDP < 1E -8 

- Käyttötoiminnasta aiheutunut riski, laitteiden epäkäytettävyyden vaikutus 

onnettomuusriskiin 

A.II.4 Ydinvoimalaitoksen onnettomuusriski 

- Laitosyksikölle lasketun vuotuisen onnettomuusriskin muuttuminen 

A.II.5 Palohälytysten määrä 

- Palohälytysten määrä 

 



 

 

  

A.III Rakenteellinen eheys 

A.III.1 Polttoaineen tiiveys 

A.III.1a Primääripiirin aktiivisuus 

- Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuustaso tehoajolla jodi-

131 

- Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuus tehoajolla jodi-131 

- Polttoaineen tiiviys; primäärijäähdytteen maksimiaktiivisuustaso alasajojen 

yhteydessä jodi-131 

A.III.1b Vuotavien polttoainenippujen määrä 

- Reaktorista poistettujen vuotavien polttoainenippujen lukumäärä 

A.III.2 Primääripiirin tiiviys 

A.III.2a Vesikemialliset olosuhteet 

- Primääripiirin tiiviys; korroosiota aiheuttavat aineet, höyrystimien ulospuhallusten 

kloridipitoisuuksien maksimiarvot tehokäytöllä 

- Primääripiirin tiiviys; korroosiotuotteet, sekundääripiirin syöttöveden 

rautapitoisuuden maksimiarvot tehokäytöllä 

- Sekundääripiirin tiiviys; kemian indeksi 

- Primääripiirin tiiviys; korroosiotuotteet; primäärijäähdytteen rautapitoisuuden 

maksimiarvot tehokäytöllä 

- Primääripiirin tiiviys; primäärijäähdytteen kobltti-60-pitoisuuden maksimiarvo 

laitosyksikön alasajojen yhteydessä 

A.III.2b Primääripiirin vuodot 

- Primääripiirin tunnistetut vuodot 

- Primääripiirin tunnistamattomat vuodot 

- Suurin tunnistamaton vuoto suhteessa TTKE-rajaan 

A.III.3 Suojarakennuksen tiiviys 

- Eristysventtiilien tiiviystulokset 

- Suojarakennuksen aukkojen kokonaisvuoto vuotobudjettiin verrattuna 

- Ulompien eristysventtiilien kokonaisvuoto vuotobudjettiin verrattuna 

 

 

 



 

 

  

Liite 2: ENSI:n tunnusluvut (ENSI 2014, 30–33) 

Syvyyssuuntainen puolustus 

SI-1 Normaalin käytön aikaisten (Taso 1)* TTKE-laitteiden vikojen kesto [h:min] 

SI-2 Suojaavien ja lieventävien järjestelmien (Taso 2)* TTKE-laitteiden vikojen 

kesto [h:min] 

SI-3 Turvallisuusjärjestelmien (Taso 3)* TTKE-laitteiden vikojen kesto [h:min] 

SI-4 Suunnittelukriteerien vastaisen tilan (Taso 4)* TTKE-laitteiden vikojen kesto 

[h:min] 

 *) Tasot viittaavat syvyyssuuntaisen puolustuksen tasoihin: ennalta ehkäisevään 

(taso 1), suojaavaan (taso 2), lieventävään tasoon (taso 3) ja 

onnettomuudenhallintamenetelmiin (taso 4) 

Turvallisuustoimintojen käyttö 

SI-6 Suunnittelemattomien pikasulkujen lukumäärä 

SI-7 Reaktorin turvallisuusjärjestelmien käyttö* 

SI-8 Hätäjäähdytysjärjestelmien käyttö** 

SI-9 Muiden turvallisuusjärjestelmien käyttö*** 

SI-10 Turvallisuusjärjestelmien alustaminen **** 

 *) Reaktoriturvajärjestelmien käyttömäärä vian seurauksena, joka ei kuitenkaan 

aiheuta pikasulkua 

**) Hätäjäähdytysjärjestelmien käyttömäärä vian seurauksena, jonka 

seurauksena hätäjäähdytysjärjestelmät eivät kuitenkaan aktivoidu tai aiheuta 

pikasulkua 

***) Muiden turvallisuusjärjestelmien käyttömäärä vian seurauksena, jonka 

seurauksena hätäjärjestelmät eivät kuitenkaan aktivoidu tai aiheuta pikasulkua 

****)Suunnittelemattomien turvallisuusjärjestelmien alustamisten lukumäärä, 

jotka johtavat järjestelmän oikeaan käynnistämiseen 

Voimalaitoksen onnettomuusriski 

SI-11 Suurin vuotuinen piikki sydänvauriotaajuudessa 

SI-12 Sydänvauriotaajuus yhteensä 



 

 

  

Huolto ja ylläpito 

SI-13 Työmääräykset, jotka koskevat reaktorin turvajärjestelmiä [kpl] 

SI-14 Työmääräykset, jotka koskevat hätäjäähdytysjärjestelmiä [kpl] 

SI-15 Työmääräykset, jotka koskevat eristysjärjestelmiä [kpl] 

Radioaktiiviset jätteet 

SI-16 Tuotetun jätteen määrä viimeisen 18 kuukauden ajalta 

SI-17 Tuotetun ja käsitellyn jätteen välinen suhde viimeisen 18 kuukauden ajalta 

SI-18 Tulenarkojen jätteiden määrä, jotka on varastoitu muualle kuin suunnitelluille 

varastointialueille 

Säteilyannokset 

SI-19 Ydinvoimalan läheisyydessä asuvan, kaikkein altistuneimman henkilön 

annoksen suhde lakirajaan (0,3 mSv) 

SI-20 Kollektiivinen annos (omat työntekijät ja urakoitsijat yhteensä) 

SI-21 Niiden yksilöiden määrä, joiden elinikäinen annos > 0,2 Sv 

SI-22 Kollektiivinen annos (vuosihuollot) 

Rakenteellinen eheys 

SI-23 I-131 suhde sen sallittuun määrään reaktorin jäähdytteessä 

SI-24 Primääripiirin paikallistetut vuodot kuivatilaan (drywell) tai suojarakennukseen 

[m3/h] 

SI-25 Primääripiirin paikallistamattomat vuodot kuivatilaan (drywell)  tai 

suojarakennukseen [m3/h] 

SI-26 B-luokan testien vuotonopeuksien (ilma) summa venttiileille, jotka läpäisevät 

kuivatilan (drywell)  ja suojarakennuksen  

SI-27 C-luokan testien vuotonopeuksien (ilma) summa venttiileille, jotka läpäisevät 

kuivatilan (drywell) ja suojarakennuksen 

Henkilöstön harjoittelu 

SI-28 Harjoittelupäivien määrä simulaattorilla 



 

 

  

SI-29 Harjoitteluun käytetyn ajan suhde kokonaistyöaikaan työvuorossa oleville 

lisensioidulle henkilöstölle   

SI-30 Harjoitteluun käytetyn ajan suhde kokonaistyöaikaan työvuorossa oleville 

lisensioimattomalle henkilöstölle   

SI-34 Valmiushenkilöstön keskimääräinen harjoituspäivien määrä 

Henkilöstö 

SI-31 Vaihtuvien työntekijöiden suhde koko henkilöstömäärään 

SI-32  Sairauslomiin käytetyt tunnit verrattuna koko henkilöstön työtunneilla 

Toimiminen määräysten ja ohjeiden mukaan 

SI-33 Viranomaisen antamien määräaikojen noudattaminen 

Käyttökokemusten hyödyntäminen 

SI-35 Ulkoisten käyttötapahtumien arvioiminen  

SI-36 Ulkoisten käyttötapahtumien arvioimisen pohjalta tehtävät toimenpiteet 

 

  



 

 

  

Liite 3: Tunnuslukujärjestelmän uusi rakenne 

Ydinvoimalaitosten turvallinen käyttö 

  

 

 



 

 

  

Laitosten käyttö 

  



 

 

  

Laitosten ylläpito ja parantaminen 

 



 

 

  

Reaktoriturvallisuus 

 

 



 

 

  

Esimerkki järjestelmän lopullisesta ulkonäöstä kun varsinaiset tunnusluvut on 

sijoitettu tunnuslukujärjestelmään. 

 

  

- Koulutuksiin osallistuminen

- Harjoituksiin osallistuminen

- Tarvittavien valmiusroolien täyttyminen

- Henkilöiden jakautuminen valmiusrooleihin

- Yhteyskokeilujen tavoittavuus

- Valmiuskeskuksen ilmastoinnin käytettävyys

- Valmiuskeskuksen varavoiman saatavuus

- Ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittausasemien

 käytettävyys

- Säämaston käytettävyys

Valmiusjärjestelyt

Valmiuskeskuksen käytettävyys

Osaamisen ylläpito

Päästöjen karakterisointiin käytettävät laitteistot

Valmiusharjoitusten onnistuminen



 

 

  

Liite 4: KOTKA:n rakenne (STUK 2012) 

KTO A1 Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri  

KTO A2 Henkilöstöresurssit ja osaaminen  

KTO A3 Johtamisjärjestelmän toimivuus ja laadunvarmistus 

KTO B1 Turvallisuuden arviointi ja parantaminen  

KTO B2 Laitoksen turvallisuustoiminnot  

KTO B3 PSA:n käyttö turvallisuuden hallinnassa  

KTO B4 Käyttökokemustoiminta  

KTO C1 Käyttötoiminta  

KTO C2 Laitoksen ylläpito  

KTO C3 Sähkö- ja automaatiotekniikka  

KTO C4 Konetekniikka  

KTO C5 Rakenteet ja rakennukset  

KTO C6 Tietoturvallisuus  

KTO C7 Kemia  

KTO C8 Vuosihuolto 

KTO D1 Säteilysuojelu  

KTO D2 Palontorjunta  

KTO D3 Valmiusjärjestelyt  

KTO D4 Turvajärjestelyt 

KTO E1 Voimalaitosjätteet  

KTO F1 Ennalta ilmoittamaton tarkastus (käyttötoiminta) 

 

 

 



 

 

  

Yhteenveto organisaation valvontakohteista  

 
Poikkeamien 

käsittely 

Henkilöstösuunnittelu Tiedonkulku Prosessit ja 

toiminnot 

KTO A1 
    

KTO A2 
    

KTO A3 
    

KTO B1 
    

KTO B2 
    

KTO B3 
    

KTO B4 
    

KTO C1 
    

KTO C2 
    

KTO C3 
    

KTO C4 
    

KTO C5 
    

KTO C6 
    

KTO C7 
    

KTO C8 
    

KTO D1 
    

KTO D2 
    

KTO D3 
    

KTO D4 
    

KTO E1 
    

KTO F1 
    

 


